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บทนำ	
“มะเร็ง”	 กลายเป็นโรคที่คนไทยตายเป็นอันดับหนึ่งคือประมาณ	 70,000	

คน	 ต่อปี	 และเพิ่มขึ้นทุกปีจึงไม่แปลกที่มะเร็งกลายเป็น	 Talk	 of	 the	 town	 คือ
เป็นโรคที่คนพูดถึงมากที่สุด	น่าหวาดกลัวที่สุดค่ารักษาพยาบาลแพงที่สุดถึงขั้น
ต้องกู้หนี้ยืมสินหมดเนื้อหมดตัว	 สาเหตุของการเกิดมะเร็งก็พูดกันมากมาย	 เช่น	
เนื้อ	 นม	 สารกันบูด	น้ำตาล	 อาหารขยะ	น้ำมันพืช	 สารเคมี	 โลหะหนัก	 	 อนุมูล
อิสระ	 พาชนะพลาสติก	 อากาศและสิ่งแวดล้อมเป็นพิษเป็นต้น	 แต่สาเหตุหลัก
ที่แท้จริงไม่มีใครกล้าฟันธง	 ทฤษฎีการเกิดมะเร็งก็มีมากมายเช่น	 ทฤษฏีระดับ
ออกซิเจนในเซลล์ต่ำ	ทฤษฏีจุลินทรีย์,ทฤษฎีอนุมูลอิสระ	ภูมิต้านทานต่ำ	อาหาร
และการใช้ชีวิตผิดธรรมชาติตลอดจนมะเร็งเป็นโรคแห่งความเจริญทางวัตถุ	
เป็นต้น	 ฟังแล้วทำให้ยิ่งหวาดกลัวมะเร็งขึ้นไปอีกเหมือนเรามีความจำเป็นต้อง
เดินผ่านถ้ำที่มืดมิดทั้งๆที่รู้อยู่ว่าอาจเจอสัตว์ร้ายที่เราไม่รู้ว่ามันอาจจะซ่อนตัว
อยู่ในหลืบไหนของถ้ำ	ผู้ที่เคยถูกมันทำร้ายส่วนมากก็ไม่รอด	

ผู้เขียนได้พยายามศึกษาค้นคว้ามากกว่า	 20	 ปี	 ถึงสาเหตุที่แท้จริงของการเกิด
มะเร็ง	 พร้อมวิธีการการป้องกันและบำบัดมะเร็งด้วยตัวเองในแนวธรรมชาติ
บำบัดด้วยความเชื่อมั่นในผลลัพธ์จากประสบการณ์เป็นมะเร็งมาแล้วด้วย
ตนเอง	 ในอดีตผู้เขียนได้เคยบรรยายความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพในแนวนี้	 ใน
สถานที่ต่างๆรวมทั้งที่สวนรถไฟให้กับกลุ่มเพื่อนที่จบวิศวะจุฬารุ่น
เดียวกัน(2506)	ฟัง	ในวันเสาร์ติดต่อกันเป็นเวลากว่า	5	ปี	 กลุ่มผู้ฟังที่นำ
ความรู้เหล่านี้ไปปฏิบัติก็ได้ผลดีกันทุกคน	โดยเฉพาะผู้ที่มีอาการและหมอสงสัย
ว่าอาจจะเป็นมะเร็งปฏิบัติแล้วอาการก็ดีขึ้น	 โดยลำดับจนเป็นปกติ	 จึงมีเสียง
เรียกร้องจากผู้ฟังหลายกลุ่มว่าน่าจะเขียนองค์ความรู้เหล่านี้ที่หาฟังได้ยากออก
สู่สาธารณะชนเพื่อเป็นทางเลือกและรู้เท่าทันฝรั่งที่ครอบงำสังคมไทยมานาน
เช่นเรื่องนมวัว	 น้ำมันพืช	 และคลอเลสเตอรอล	 อาหารฝรั่งเป็นต้น	 นานจนเรา
กลายเป็นทาสทางวัฒนธรรมทางอาหารและยาของเขา	 ผลคือเขาได้เราเสีย	
ข้อดีเขาก็มีอยู่บ้างแต่เทียบกันไม่ได้กับที่เสียไปมหาศาลโดยเฉพาะความรู้เรื่อง
ศาสตร์ตะวันออกและของไทยเองที่มีคุณค่าอย่างยิ่งกลับโดนบีบคั้นให้โงหัวไม่
ขึ้นจากคนฉลาดๆของเมืองไทย	ที่เขาล้างสมองได้อย่างต่อเนื่องมาตลอด	
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						 		ผู้เขียนเป็นนักพูดไม่ถนัดเรื่องการเขียนหนังสือ	แต่ก็กัดฟันพยายามเขียน
เพื่อเป็นองค์ความรู้และข้อคิดต่างๆซึ่งจะได้มีไว้เป็นหนังสือให้คนรุ่นลูกรุ่นหลาน
หรือผู้ที่ใฝ่ธรรมชาติบำบัดเป็นทางเลือกซึ่งจะได้ประโยชน์จากการศึกษาค้นคว้า
รวบรวมของผู้เขียนด้วยใจรักมากว่า	20	ปี		เป็นทางลัดและประหยัดเวลาของผู้ที่
จะไปหาอ่านเอาเอง	

ผู้เขียนตระหนักดีว่า	 ป้องกัน	 (ไม่ให้เป็น)	 ดีกว่า	 รักษา	 	 (เมื่อเป็นแล้ว)	
ความรู้เรื่องต้นเหตุหลักของการเกิดมะเร็งมันมีอยู่แต่ข้อมูลที่ท่านได้รับใน
ปัจจุบันส่วนใหญ่มันใช้ไม่ได้แล้ว	ทำให้แม้แต่ผู้ที่มีการศึกษาสูงก็ยังสับสนว่าจะ
ฟังใครดี	ท่านทั้งหลายเป็นคน	“ฉลาด”	กันทั้งนั้น	แต่ในหนังสือเล่มนี้ที่เรียบเรียง
ข้อมูลโดยใช้สามัญสำนึกก็รู้ว่ามันเป็นความจริง	 เพื่อช่วยให้ท่านเป็นคน	
“เฉลียว”	 ไม่ต้องหลับหูหลับตาเชื่อเฉพาะงานวิจัยที่เราไม่อาจรู้ได้เลยว่า	 เป็น
งานวิจัยที่เอื้อประโยชน์ให้ผู้ที่ให้เงินสนับสนุนอยู่เบื้องหลังหรือไม่	 	

เป้าหมายของหนังสือเล่มนี้	คือตัดความสับสนของข้อมูลและความรู้ที่ท่าน
สามารถนำไปใช้ดูแลสุขภาพของท่านได้ด้วยตัวเอง	 เช่นเดียวกับที่ผู้เขียนได้
ปฏิบัติอยู่	แทนที่ถ้าป่วยก็ถือว่าเป็นหน้าที่ของหมอรับผิดชอบไป	 เราไม่ต้องดูแล
ตัวเองทั้งก่อนป่วยและระหว่างป่วยอยู่	 					

ตรงกันข้ามถ้าเราดูแลตัวเองด้วยความรู้ที่ทันโรค	 เราก็ไม่มีโอกาสจะเกิด
โรครวมถึงมะเร็ง	 แล้วก็ไม่ต้องไปหาหมอไม่ดีกว่าหรือ	 แต่ถ้าพลาดพลั้ง	 เป็น
มะเร็งขึ้นมาอย่าให้หมอเป็นเจ้าของชีวิตของคุณแต่ฝ่ายเดียวเพราะจาก
ประสบการณ์ของทุกคนก็รู้ว่าที่ผ่านมาถ้าเป็นมะเร็งเข้าไปรักษาด้วยแพทย์แผน
ปัจจุบันโอกาสรอดมีน้อย	 เช่น	ถ้าหมอสั่งให้เคมีบำบัด	โอกาสรอดไม่เกิน	 15%	
หมายความว่าถ้าแพทย์สั่งให้ใช้เคมีบำบัดก็หมายความว่าหมอได้พิพากษาให้
คุณตาย	85%	ถูกมั๊ย	 เราจะมีโอกาสตาย	 85%	 อย่างสุดทรมาน	 สุดแพง	 หรือ
จะเสาะหาทางเลือกอื่นที่ดีกว่าศาสตร์ที่แพทย์แผนตะวันตกใช้	 	ชื่อ	 “เคมีบำบัด”	
มันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าเป็น	 “เคมี”	หรือยาพิษที่มุ่งฆ่ามะเร็งแต่ก็รู้กันอยู่ว่ามันก็ฆ่า
เซลล์ดีๆด้วย	 	 	โดยสามัญสำนึกร่างกายมนุษย์ไม่ได้สร้างมาเพื่อรับสารเคมีใดๆ
เลย	 ถ้ารับเล็กๆน้อยๆก็เป็นพิษอยู่แต่ร่างกายพอขจัดไหวถ้าเจอมากๆก็มีผล
เสียทั้งระยะสั้นและระยะยาวแน่นอนคือทั้งป่วยและถ้าขจัดไม่ไหวก็ถึงตายได้	
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การแพทย์แผนตะวันตกไม่ได้พยายามป้องกันมะเร็ง	 แต่พร้อมและกระตือ
รือล้นเสมอเมื่อคุณเป็นมะเร็งยินดีที่จะให้คุณได้รับการรักษาอย่างเต็มที่ซึ่งส่วน
ใหญ่ก็คงไม่พ้นตัดชิ้นเนื้อไปตรวจ(Biopsy)	ผ่าตัด	ฉายแสง	คีโม	ทั้ง	 4	ขั้นตอน	
เป็นการทำร้ายร่างกายให้ผิดธรรมชาติทั้งสิ้นเจ็บปวด	 ทรมาน	 แพงสุดๆ	 ทั้งสิ้น	
แม้แต่การตรวจวินิจฉัยเพื่อให้รู้แน่ว่าคุณมะเร็งนะหรือไม่	 	 เช่น	 เมมโมแก
รม(Memmogram)	ตัดชิ้นเนื้อไปตรวจ(Biopsy)	ซีทีสแกน	(Pet	CT	Scans)	ล้วน
มีส่วนทำให้คุณมะเร็งมากขึ้นทั้งสิ้น	

ตลอด	20	ปีผู้ขียนได้พบเรื่องที่น่าเสียดายซึ่งเกี่ยวกับมะเร็งอยู่	3	เรื่องคือ	

	เรื่องที่	1	คือ	การรักษามะเร็งด้วยแพทย์แผนตะวันตกในเมืองไทยนั้นผลที่
ได้ไม่คุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายและทำอันตรายต่อผู้ป่วยในทุกขั้นตอนตั้งแต่การตรวจ
วินิจฉัย	ผ่าตัด	ฉายแสง	คีโม	ด้วยเครื่องมือและยาเคมี	ที่ฝรั่งขายให้	แต่มันกลับ
กลายเป็นเรื่องธรรมดาของคนไทยไปเสียแล้ว	ในเรื่องมะเร็งนี้ถ้าเราชำเรืองมอง
ดูสหรัฐอเมริกาที่เป็นต้นแบบการรักษาของเมืองไทยดูบ้างก็จะพบข้อมูลว่า	“การ
รักษาแบบนี้กลายเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งในอเมริกาซึ่งก็มีความเห็นจาก
ผู้รู้หลายท่านว่าสู้ปล่อยให้คนไข้ป่วยโดยไม่ต้องรักษาก็ยังดีกว่า”(จากหนังสือ	
Nerer	Fear	Cancer	Agaun	โดย	Ray	mond	Francis,	M.Sc)	 เนื่องด้วยข้อมูลที่
ท่านจะได้อ่านในเล่มนี้ยังไม่เป็นที่แพร่หลายในอดีตจึงเป็นเรื่องที่น่าเสียดาย	

เรื่องที่	 2	 	 คือการที่อัตราการเป็นมะเร็งของคนไทยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว	
เพราะเราไม่รู้วิธีป้องกันมะเร็งกันจริงๆ	 	และเมื่อรู้ว่าเป็นมะเร็งก็รีบเร่งไปเสาะหา
การรักษาจากแพทย์แผนปัจจุบัน	 เป็นที่น่าเสียดายว่าเราไม่ตระหนักว่ามีทาง
เลือกอื่นที่จะเชื่อถือได้	 มีอยู่ในเล่มนี้เรียบร้อย	 คือ	 ทางเลือกที่ไม่ต้องบาดเจ็บ	
ทรมาน	 	แพงบ้าเลือดในขบวนการรักษา	 	ซึ่งมีการผ่าตัด	การใช้รังสีและเคมีใน
ปริมาณมหาศาลในร่างกายของเรา	

เรื่องที่	 3	คือ	 เสียดายในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ที่ป่วยเป็นมะเร็งที่เข้าเส้น
ทางรักษาแบบแพทย์แผนปัจจุบัน	 พอผ่านไประยะหนึ่งก็รู้ซึ้งว่ามาผิดทาง	 จึง
อยากเปลี่ยนวิธีการรักษาเป็นแนวธรรมชาติบำบัด	 หรือแนวแพทย์ตะวันออกแต่
ร่างกายที่บอบช้ำไปไกลแล้ว	 ยากที่จะฟื้นฟูได้ง่ายๆหลายรายก็เป็นการสายเกิน
ไปทั้งนี้เป็นเพราะไม่มีความรู้ว่ามีทางเลือกอื่นๆ	 อีกทั้งรีบร้อนเข้ารับการ
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รักษาเพราะถูกขู่ว่าถ้าช้าไปมะเร็งจะลุกลาม	 ถ้าเราดำเนินชีวิตตามแนว
ธรรมชาติการเป็นมะเร็งก็เป็นเรื่องที่จะเกิดขึ้นได้ยากมากๆ	 เพราะต้องมีปัจจัยที่
เหมาะเจาะจริงๆ	 แต่ในปัจจุบัน	 “เรา”	 กำลังทำเรื่องที่เกิดขึ้นยากให้เกิดขึ้นง่าย	
คำถามคือทำอย่างไรท่านจะไม่ให้มะเร็งมีโอกาสเกิดขึ้นได้เลย	

หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ท่านไม่ต้องกลัวที่จะต้องจำใจพูดว่า	 “เสียดาย”	 อีก
ต่อไปเพราะ	“ท่านจะไม่มีสิทธิ์ตายด้วยโรคมะเร็ง”	

บทที่	1	หมดสิทธิ์เป็นมะเร็ง	

1.หมดสิทธิ์เป็นมะเร็งโดยเพิ่มอ๊อกซิเจนในระดับเซลล์	 ตราบใดที่เซลล์มี
ระดับออกซิเจนเพียงพอตามธรรมชาติ	 เขาก็ชีวิตอยู่ต่อไปตามปกติจนหมด
อายุขัย	 แต่เมื่อใดระดับออกซิเจนลดลงต่ำกว่า	 60%	 ของระดับปกติ	 ด้วย
สัญชาติญาณของการอยู่รอดเซลล์เหล่านั้นจำเป็นต้องเปลี่ยนโหมดการผลิต
พลังงานเพื่อความอยู่รอดในสภาวะอ๊อกซิเจนต่ำ	คือเปลี่ยนวิธีพลังงานเป็น	การ
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หมัก	(Fermentation)	ซึ่งจำเป็นต้องใช้น้ำตาลในเลือดเป็นเชื้อเพลิง	นั่นคือ	การ
เปิดสวิตเครื่องยนต์มะเร็งให้เดินได้ด้วยพลังงานที่ต่ำกว่าการใช้อ๊อกซิเจนตาม
ปกติ	 เซลล์มะเร็งมีความสามารถในการแย่งน้ำตาลในเลือดได้มากกว่าเซลล์
มะเร็งธรรมดาถึง	 20	 เท่า	 จึงเป็นเหตุให้เซลล์ดีๆขาดน้ำตาลจึงไม่สามารถ
ทำงานได้ดีตามปกติและทำให้คนที่เป็นมะเร็งหมดเรี่ยวหมดแรงน้ำหนักลดลง
เรื่อยๆเพราะเซลล์ดีๆขาดอาหารจนตายไปเรื่อยๆ	

อวัยวะต่างๆก็จะเสื่อมถอยลงเช่นกัน	 	 ยุทธศาสตร์ในการป้องกัน
และกำจัดมะเร็ง	 ก็เหลือเรื่องใหญ่ๆอยู่แค่สองเรื่องคือ	 ทำอย่างไรเซลล์ใน
ร่างกายจะไม่ขาดอ๊อกซิเจนต่ำกว่า	 60%	 ของธรรมชาติดั้งเดิม	 (โปรดดูราย
ละเอียดในบทที่	3	)	

2.หมดสิทธิ์เป็นมะเร็งโดยตัดน้ำตาล	 	 น้ำตาลเป็นอาหารหลักชนิดเดียว
ของมะเร็งแต่การตัดน้ำตาลจนเป็นศูนย์ย่อมเป็นไปไม่ได้เพราะเซลล์ดีๆ	 ใน
ร่างกายเราก็ยังต้องการน้ำตาลในการดำรงชีวิตตามปกติ	 ท า ง เ ลื อ ก
พลังงานทดแทนอีกอันคือ	 ไขมัน	ถ้าไม่มีน้ำตาลและหรือไขมัน	 	 ร่างกายเราก็จะ
ต้องใช้โปรตีนมาเป็นเชื้อเพลิงซึ่งก็หมายถึงการทำลายเนื้อหนัง	 มังสา	 ของเรา
เองในที่สุด	 เพราะฉะนั้นน้ำตาลในเลือดยังคงต้องมีอยู่บ้าง	 เพื่อเป็นเชื้อเพลิงให้
ร่างกายใช้เป็นพลังงานในการดำรงชีพอยู่ได้ตามปกติน้ำตาลในเลือดของคน
ทั้งร่างกายรวมกันแค่ประมาณแค่ครึ่งช้อนชา	 แต่เราจะต้องบริโภคน้ำตาลหรือ
คาร์โบไฮเดรทไม่มากจนมะเร็งมีน้ำตาลเหลือเอาไปใช้ได้	 มิฉะนั้นจะเท่ากับเอา
น้ำมันเบนชินไปราดเข้ากองไฟ	 	 สรุปอย่ากินอาหารที่ใส่น้ำตาลทรายในแบบ
อาหารอเมริกัน	ที่คนไทยกำลังติดกับดักอันนี้อยู่	 ปัจจุบัน	 (2559)	คนไทยเรา
บริโภคน้ำตาลเฉลี่ยประมาณ	20	ช้อนชาต่อวัน(ข้อมูลจากศูนย์วิจัยเนสเล่)	
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ซึ่งรวมน้ำตาลที่ใส่ในกาแฟ	 เครื่องดื่ม	 อาหาร	 ของหวาน	 ไอศกรีม	 เค้ก	
คุกกี้	 ฯลฯ	 และจากสถิติ	 เราบริโภคน้ำตาลเพิ่มขึ้นมากทุกปี	 จึงไม่น่าสงสัยว่า
ทำไม	มะเร็ง	เบาหวาน	ความดัน	หัวใจ	ภูมิต้านทานตก	จึงเพิ่มขึ้นตลอด	อาหาร
ไทยหวานกว่าชาติอื่น	 ก็ไม่แปลกที่เราจะครองแชมป์มะเร็งของเอเชีย	 ควร
เปลี่ยนไปกินคาร์โบไฮเดรทเชิงซ้อน	(	Complex	Carbohydrate)	ซึ่งมีไฟเบอร์สูง	
มีวิตามิน	เกลือแร่	น้ำมันที่ดีเมื่อกินเข้าไปแล้วการย่อยจนเปลี่ยนเป็นน้ำตาลเป็น
ไปอย่างช้าๆเพราะมีไฟเบอร์ผสมอยู่ด้วยน้ำตาลที่ได้จะเข้ากระแสเลือดอย่าง
ช้าๆ	 พอเหมาะกับการนำไปใช้เป็นพลังงานของร่างกายและยาวนานทำให้
อึด(อิ่มนาน)กว่าการกินน้ำตาล,แป้งขัดขาว	 ที่ไม่มีไฟเบอร์อยู่เลย(ข้าวขาวก็มี
ไฟเบอร์น้อยกว่าข้าวกล้องมาก)น้ำตาลในเลือดจะขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นโอกาส
อันงามของเซลล์มะเร็งจะได้รับน้ำตาลส่วนเกินในกระแสเลือด	 น้ำตาลและแป้ง
ขัดขาวย่อยได้เร็วมาก	 น้ำตาลในกระแสเลือดพรุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว	 ตับอ่อนก็
ต้องทำงานหนักผิดธรรมชาติต้องรีบผลิตอินซูลีน(Insulin)	 ออกมาจำนวนมาก
เพื่อผลิตน้ำตาลเข้าเซลล์โฮโมนอินซูลินที่มากเกินจะมีผลเสียต่อร่างกายอย่าง
มากตั้งแต่เกิดการอักเสบเงียบ(Silence	 in	 Tlamation)	 ไปทั่วร่างกายและทำให้
ภูมิต้านทานต่ำซึ่งมะเร็งชอบสภาวะแบบนี้	

แหล่งพลังงานทางเลือก	 เพื่อหลีกเลี่ยงการกินน้ำตาล	 ก็คือน้ำมันที่ดี	 ที่ดูด
ซึมเข้ากระแสเลือดได้ง่ายและสามารถใช้เป็นพลังงานได้ทันทีโดยไม่เกี่ยวข้อง
กับอินซูลินเลย	ถ้าให้ดีน้ำมันนั้นต้องไม่เป็นพิษต่อร่างกายแลละไม่สะสม	 	 	อย่า
แปลกใจถ้าจะบอกว่านั่นคือน้ำมันมะพร้าวบีบเย็น	 ถ้าให้สุดยอดต้อ ง เ ป็น
ออร์แกนิคและบรรจุในขวดแก้ว	 ซึ่งมีผลิตและขายอยู่ในประเทศไทยนี่แหละ	
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เป็นน้ำมันสำหรับปรุงอาหารที่ถือว่าดีที่สุดในโลก	 *เพราะเป็นน้ำมันที่ถือว่าเป็น
ประเภทไขมันอิ่มตัว	 ห่วงโซ่กลางเหมือนไขมันในนมแม่	 และเป็นน้ำมันชนิด
เดียวที่มีกรดลอริค(Lauric	Acid)	เหมือนนมแม่	ซึ่งเป็นภูมิต้านทานให้กับทารก	

น้ำมันมะกอกบีบเย็น(Extra	 Virgin	 Olive	 Oil)	 ก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่ง	 แต่
ต้องเลือกที่บรรจุในขวดแก้วสีเข้ม	 เพราะเป็นไขมันไม่อิ่มตัว	 ใช้ได้ดีมากในการ
ทำน้ำสลัด	ห้ามผัด	ห้ามทอด	เด็ดขาด	เพราะจะได้พิษทันที	น้ำมันมะกอกบีบเย็น
มีสารต้านอนุมูลอิสระมากมายแต่ไม่สามารถดูดซึมได้เร็วเท่าน้ำมันมะพร้าวและ
ราคาแพงกว่ามากเพราะต้องนำเข้าจากต่างประเทศ(รายละเอียดโปรดกลับไปดู
เรื่องน้ำมันพืชใน	 อ.ที่	 2	 อาหาร)	 ระดับออกซิเจนในเซลล์	 ดูเหมือนจะเป็น
ยุทธศาสตร์ที่เฉียบขาดที่สุดในการสกัดมะเร็งเพราะไม่ว่าเราจะกินผิดหรือได้
พิษจากสารพัดสารพิษแต่ถ้าระดับออกซิเจนในเซลล์อยู่ปกติตามธรรมชาติผู้นั้น
ก็ไม่เกิดมะเร็ง	 แต่ถ้าพิษมากๆอาจตายด้วยพิษหรือโรคอื่น	 แต่ไม่ได้ตายด้วย
โรคมะเร็ง	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

ปัญหาก็คือทำอย่างไรจึงจะมั่นใจได้ว่าระดับออกซิเจนในเซลล์ของเราจะ
ไม่ลดลงต่ำจนเกิดมะเร็ง?	บางท่านอาจคิดว่าตอบได้ไม่ยาก	ก็หายใจเอาอากาศ
เข้าไปเยอะๆนะซี	 แต่ถ้าเราอยู่ในบรรยากาศที่ออกซิเจนต่ำเกือบตลอดเวลาล่ะ	
เช่นในห้องปรับอากาศ	 ยานพาหนะปรับอากาศ	 โดยเฉพาะรถยนต์ที่อยู่ใน
จราจรติดขัดเป็นชั่วโมงๆ	 แบบในกรุงเทพฯและเมืองใหญ่ๆเราเราก็ไม่มีทาง
เลี่ยงที่จะอยู่ในบรรยากาศที่มีออกซิเจนต่ำแถมด้วยคาร์บอนไดรออกไซด์
สูง)*The	Coconut	Oil	Miracle:	Bruce	Fite,	C.N.,N.D.,		

	 แก๊สพิษสารพัดอย่างรวมทั้งโรคภัยไข้เจ็บที่อยู่ในอากาศที่ปิดสนิทไม่มี
การถ่ายเทอากาศจากภายนอกเข้ามาแม้แต่ในเครื่องบิน	 รถทัวร์	 ในตึก
สำนักงานก็เช่นกัน	

การแก้ไขปัญหาจากอากาศโปรดกลับไปดูเรื่อง	 อ.ที่	 3	 อากาศและ	 อ.ที่	 4	
ออกสู่ชนบท	 ร่างกายเป็นกรด(pH	 ของเลือดต่ำกว่า	 7.35)และความเครียด
ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ออกซิเจนในเซลล์ลดลง	 เพราะเมื่อเกิดความเครียด
เลือดจะเป็นกรด	 การนำออกซิเจนเข้าไปเม็ดเลือดก็จะลดต่ำลงมากมาย	 จึงพบ
ว่าผู้เป็นมะเร็งส่วนใหญ่เกิดจากมีความเครียดเป็นเหตุสำคัญร่วมอยู่ด้วย	 ฉะนั้น
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ถ้าไม่อยากเป็นมะเร็งก็ต้องฝึกจิตใจของตัวเองไม่ให้เครียด	 ฝึกสติสมาธิปล่อย
วาง	 ทำใจเป็นว่าทุกอย่างมันไม่เที่ยงและเหตุต่างๆที่เกิดกับเรามันก็เป็นเรื่อง
วิบากกรรมของเราเองไม่ต้องไปคิดว่าโชคเราไม่ดีเป็นต้น	

อาหารก็เป็นเหตุให้ร่างกายเป็นกรดโดยเฉพาะโปรตีนจาก	 เนื้อ	 นม	 ไข่	
น้ำตาล	แป้ง	ข้าวขาว	แม้แต่ข้าวกล้อง	ถ้ากินมากๆก็ทำให้เลือดร่างกายเป็นกรด
การนำออกซิเจนเข้าสู่เซลล์ก็จะน้อยลงมาก	 อาหารที่ทำให้ร่างกายเป็นด่างก็
คือ	 อาหารที่มนุษย์ดั้งเดิมกิน	 คือ	พืช	 ผัก	 ผลไม้	 ทุกชนิด	 แม้แต่มะนาวที่เปรี้ยว
จากกรดมะนาว	 แต่เมื่อกินเข้าไปแล้วผ่านการย่อยของร่างกายแล้วกลับมีฤทธิ์
โดยรวมเป็นด่าง	

คนไทยปัจจุบันกินโปรตีนมากเกินไปโดยเฉพาะจากเนื้อ	 นม	 ไข่	 	 ในอดีต
ก่อนสงครามโลกครั้งที่	 2	 เราไม่ได้กินอาหารตามฝรั่ง	 ที่สูงทั้งโปรตีนจากสัตว์	
และน้ำตาลทราย	 	 เลือดก็เป็นกรดกันส่วนมาก	 เราจึงอยู่ในสังคมมะเร็งและโรค
ของความเสื่อมอย่างที่ทราบกันอยู่	 เราลืมคิดไปว่าช้างตัวโตตั้ง	 5-6	 ตัน	
มันได้โปรตีนมาจากไหนร่างกายจึงใหญ่อย่างนั้นโปรตีนจากพืชที่มันกินไม่ได้
สูงเหมือนกับเนื้อสัตว์แต่ก็เพียงพอแล้ว	 คนเราก็เช่นกันเราไม่ได้ต้องการโปรตีน
สูงเลย	 แค่ได้จากพืช	 ผัก	 ผลไม้	 ถั่ว	 เมล็ดเปลือกแข็ง	 ก็เพียงพอแล้ว	 เราถูก
ล้างสมองให้กลัวขาดโปรตีนและเมื่อนึกถึงโปรตีนให้นึกถึง	 เนื้อ	 นม	 ไข่	 	 แทบ
ไม่มีข้อมูลให้พวกเราเลยว่าใน	พืช	ผัก	ก็	มีโปรตีนชั้นดีอยู่มากมายตัวอย่างเช่น	
ใบมะรุม	มีโปรตีนมากกว่านมวัว	 2	 เท่า	แคลเซียมมากกว่านมวัว	 4	 เท่า	ฝรั่งไม่
อยากบอกเรา	 เพราะเขาจะขาย	 เนื้อ	นม	ไข่	และ	 เบเกอรี่	กินแล้วเราก็ป่วย	ป่วย
แล้วไปหาหมอ	หมอก็เอายาฝรั่งให้เรากิน	 เรากินยาเคมีที่หมอให้	 เราก็ป่วยจาก
ผลข้างเคียงเรื้อรังด้วยเคมีที่มันสะสมในร่างกายของเราคิดดูแล้วเรากำลังตก
เป็นทาสทางวัฒนธรรม	การกินแบบที่ฝรั่งเขาต้องการ	

สรุปถ้าไม่อยากเป็นมะเร็งเหมือนฝรั่งก็อย่ากินอาหารแบบฝรั่งกินแบ
มนุษย์ดั้งเดิม	 กินแบบธรรมชาติดั้งเดิมที่สุดคือ	 กินแต่	 ผลไม้	พืช	 ผัก	 ถั่ว	 เมล็ด
เปลือกแข็ง	 นั่นแหละปลอดภัยสุด	 ท่านอาจจะตอบอยู่ในใจว่า	 “ยาก”	 เพราะ
อะไร?	 เพราะเราเสพติดอาหารที่เรากินอยู่ในปัจจุบัน	 เปลี่ยนได้ไหม?	 “ยาก”	แต่
เปลี่ยนได้	 จะใช้แบบวิธีค่อยเป็นค่อยไปก็ได้	 ถ้าท่านยังไม่เป็นมะเร็งหรือโรค
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แห่งความเสื่อมทั้งหลาย	 เช่น	 เบาหวาน	 ความดัน	 หัวใจ	 ความดันสูง	 ภูมิแพ้		
ไขข้ออักเสบ	เป็นต้น	

แต่ถ้าเป็นโรคเหล่านี้แล้ว	 ต้องชั่งน้ำหนักดู	 ว่าท่านจะติดในรสชาติเดิมๆ
แล้วก็ยอมป่วย	 ยอมอายุสั้น	 หรือจะหาญสู้เพื่อชนะ	 ฝึกและไม่เป็นทาสทาง
วัฒนธรรมของฝรั่ง	ปัจจัยสำคัญที่จะทำให้สำเร็จได้	ก็ต้องกลับไปใช้หลัก	อ.ที่	 1	
คือ	อิทธิบาทสี่	ที่ต้องเริ่มจาก	ฉันทะ	 เสียก่อนคือเราต้องสร้างกำลังใจให้ตนเอง
มีความรักชอบมุ่งมั่นที่จะทำอย่างไรให้ปลอดมะเร็งและโรคต่างๆ	 มีอายุขัย
ยืนยาวอย่างแข็งแรง	 ฝรั่งเขารู้ว่า	 อาหาร	 เนื้อ	 นม	 ไข่	น้ำตาล	 แป้ง	 ข้าว	 ฯลฯ		
ทำให้ร่างกายเป็นกรดและเป็นเหตุให้เซลล์ต่างๆได้รับออกซิเจนน้อยกว่า	 การ
กินอาหารที่ทำให้ร่างกายเป็นด่าง	 แต่คนไทยเรารู้ปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งที่
ฝรั่งไม่รู้จักนั่นคือการ	 “แสลง”	 อาหารที่เป็นผลพวงให้ร่างกายเป็นกรดฝรั่งไม่รู้
จัก	 แสลง	 เพราะไม่ช่างสังเกตเหมือนบรรพบุรุษของเราที่สังเกตว่าคนไหนแสลง
อะไร	 เช่นบางคนแสลงปลา	 บางคนแสลงอาหารทะเล	 บางคนแสลงหมู	 บางคน
แสลงไก่	เป็นต้น	 	 ถ้าไปหาหมอหมอก็จะบอกว่า	 “แพ้”	 คือเป็นภูมิแพ้	
(	Allergy)	หมอจะไม่เรียกว่า	“แสลง”	เพราะในตำราฝรั่งที่เขาสอนมามันไม่มี	แต่
ที่จริงมันมีอาหารไม่เหมือนกัน	 ถ้าเป็นภูมิแพ้อาหารอาจเกิดที่ไดของร่างกาย
ก็ได้	 เช่น	คนที่แพ้กุ้ง	อาจเกิดผื่นคันที่ส่วนไหนของร่างกายก็ได้	แต่ถ้าเป็นแสลง	
ผื่นคันนั้นจะเกิดประจำที่เดียวทุกครั้งที่กินกุ้ง	 อาหารแสลง	 เช่นเกิดที่แขน	 ก็จะ
เกิดผื่นคันที่แขนทุกครั้งที่กินกุ้งเข้าไป	 และลักษณะของผื่นจะเป็นลักษณะเฉพาะ
ของมัน	เช่น	เป็นตุ่มเล็กกระจายเป็นต้น	 โปรดศึกษารายละเอียดเรื่องแสลงใน	
บทที่…..	 ซึ่ง	 ศ.ดร.นพ.	 วิชัย	 	 	 เอกทักษิณ	 	 เป็นคนแรกในโลกที่ได้ศึกษาเรื่อง	
แสลง	 นี้มายาวนาน	 และ	 เขียนตำราวิชาแสลงนี้ให้วงการแพทย์ได้รู้จัก	 สร้าง
ความภาคภูมิใจให้แก่คนไทย	 และให้คนไทยรู้จักระลึกถึงคุณค่าของภูมิความรู้
ของการแพทย์ไทย	 และการแพทย์ตะวันออกที่เกิดมาก่อนแพทย์แผนปัจจุบันแต่
ถูกละเลย	มองข้ามโดยถูกกล่าวหาว่าไม่เป็นวิทยาศาสตร์ไม่มีวิจัยรองรับ	

ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่าถ้าเราโดนครอบงำว่า	 ให้เชื่อข้อมูลหรือองค์ความรู้
เฉพาะที่มีการวิจัยรองรับเท่านั้นอย่างอื่นถือว่าเหลวไหลเชื่อถือไม่ได้หมดเราได้
เสียโอกาสอย่างมากที่จะได้รู้ศาสตร์ที่ดีๆ	 พิสูจน์จากผลลัพธ์	 มายาวนานซึ่งไม่
จำเป็นต้องทำวิจัยรองรับบางเรื่องใช้สามัญสำนึกและเหตุผลตามหลักธรรมชาติ
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ประกอบผลลัพธ์ด้วยก็ได้อย่าตกไปเล่นเกมของฝรั่ง	 อย่างที่เป็นกันอยู่	 เราจะตก
เป็นทาสทางความคิดของฝรั่งอย่างน่าเสียดายที่ไม่เป็นตัวของตัวเองเลย	

“แสลง”	 ทำให้เกิดการอักเสบเงียบและกระทบกับระบบน้ำเหลือง	 จนบาง
กรณีทำให้	 “น้ำเหลืองเสีย”	 ซึ่งทำให้ภูมิต้านทานที่สำคัญ	 เสียหายอย่างมาก
หรือลามปามไปจนทำให้ต่อมน้ำเหลืองอักเสบ	 และในที่สุดเกิดมะเร็งที่ต่อมน้ำ
เหลือง	ซึ่งหมายความว่าระดับออกซิเจนในบริเวณนั้นก็ต้องต่ำกว่า	60%	ของค่า
ปกติ	 เรื่องนี้ยังไม่มีการวิจัยทางการแพทย์ออกมาขณะนี้	 แต่ดูจากการเป็นมะเร็ง
ที่ต่อมน้ำเหลืองก็แสดงให้เห็นชัดเจนว่าต้องมีระดับออกซิเจนต่ำกว่าระดับปกติ
นั่นเอง	

เมื่อมะเร็งเกิดที่ต่อมน้ำเหลืองการกระจายของมะเร็งก็ไปได้ทุกที่ที่น้ำ
เหลืองหมุนเวียนไปถึง	 บางทีไปแสดงอาการที่อวัยวะอื่นก็อาจจะนึกว่าเพิ่งเกิด
มะเร็งที่อวัยวะนั้นก่อน	แต่ที่จริงมันอาจเกิดจากต่อมน้ำเหลืองแต่ไม่แสดงอาการ
ก็เป็นได้	 	 การที่ร่างกายถูกของแสลง	 อธิบายง่ายๆก็คือร่างกายได้รับ	 “สารพิษ
เฉพาะตน”	 ที่มากับอาหารซึ่งส่วนใหญ่เกือบทุกกรณีมาจากเนื้อสัตว์	 เพราะ
มนุษย์เราไม่ได้ถูกสร้างมาให้กินเนื้อสัตว์	พิษนี้ทำให้เกิดการอักเสบ	ซึ่งก็คือเกิด
ความเครียดแก่ร่างกายและขณะเดียวกันก็ส่งผลให้เกิดความเครียดทางด้าน
จิตใจอันมีผลเสริมกันทำให้ร่างกายเป็นกรดเมื่อเลือดมีฤทธิ์เป็นกรด(เป็นกรด
กว่าปกติคือpH	 ต่ำกว่า	 7.35)การนำออกซิเจนเข้าสู่เซลล์ก็ลดลงอย่างมาก	 ถ้า
เกิดต่อเนื่องไประยะหนึ่งก็ทำให้เซลล์กลุ่มนั้นจำเป็นต้องกลายพันธ์เป็นเซลล์
มะเร็งเพื่อความอยู่รอดของมัน	 ฉะนั้นเราจำเป็นต้องเรียนรู้ว่าเราแสลงอะไร	
ต้องพยายามหลีกเลี่ยง	 ถ้าเผลอไผลไปรักษาว่าเป็นภูมิแพ้	 	 แก้โดยกินยากด
ภูมิคุ้มกันไม่ให้แสดงอาการ	แล้วยังกินของแสลงอยู่เป็นประจำ	 	ก็มีความเสี่ยงที่
ระบบน้ำเหลืองของท่านจะประท้วงท่านด้วยการเป็นมะเร็ง	 ถึงขั้นนั้นยังกินของ
แสลงพร้อมกับยาแก้แพ้ต่อไปอีก	 ก็ลองคิดดูเอาเองแล้วกันว่าอะไรจะเกิดกับ
ร่างกายของท่าน		

เป็นที่รู้กันทั่วไปทั้งยุโรปและอเมริกาว่าดินที่ถูกปลูกด้วยเกษตรเคมีติดต่อ
กันนานๆจะขาดธาตุเซเลเนี่ยม	 มีผลทำให้ผู้บริโภคเป็นมะเร็งมากขึ้นๆใน
อังกฤษพบว่า	พืช	ผัก	ในปัจจุบัน	มี	ธาตุอาหาร	(Nutrition)	น้อยกว่าสมัยก่อนที่
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จะใช้เคมีการเกษตรถึง	70%	นี่อาจเป็นคำอธิบายเพิ่มเติมว่าเราเชื่อฝรั่งแล้ว	คุ้ม
หรือไม่	 เกษตรกรเราจนลงๆทั้งๆที่เขาสร้างภาพว่าถ้าทำตามวิธีของเขาแล้วจะ
รวยเร็วเกษตรกรและผู้บริโภคก็ป่วยตายด้วยเคมีการเกษตรมากขึ้นๆ	 (ดูภาพ
ประกอบ)			

	

ดินเราเสียหายทั้งประเทศ	 ใครแก้ได้บ้าง?	 เมื่อดินมันเสียแก้ปัญหายาก	 หรือจน
ปัญญาจะแก้	 ท่านผู้มีดีกรีสูงๆทั้งหลายก็ชักชวนให้เลิกใช้ดินไปใช้วิธีเล่นกลให้
ดู	 คือ	 ปลูกผักไร้ดิน	 (Hydroponic)	 มีคนทำตามกันมากมายเพราะตื่นเต้นว่า
เหนือกว่าผู้อื่นเราก็ได้ผักที่ปลูกด้วยการใช้เคมีล้วนๆประมาณ	 3-16	 ชนิด	
ละลายน้ำเลี้ยงผักให้เรากินแล้วโฆษณาประชาสัมพันธ์ว่า	 “ผักไร้สาร”	 ทำให้
ประชาชนหลงเชื่อนึกว่า	 ไม่ได้ใช้เคมีปลูก	 ที่จริงท่านปลูกในโรงเรือน	 ที่แมลง
เข้าไม่ได้	 เพื่อปกป้องผักที่แสนจะอ่อนแอโดยไม่ได้ใช้ยาฆ่าแมลงแต่	 ปลูกด้วย
เคมีล้วนๆแล้วจะเอาธาตุรองที่ไหนสักนิด	 เพราะไม่มีดินที่มีจุลลินทรีย์ช่วย
เหมือนผักธรรมชาติหรือผักออร์แกนิค		 เมื่อเราผิดธรรมชาติมากเท่าใดมะเร็งก็
จะถามหามากเท่านั้น	 	 ท่านที่มีการศึกษาสูงๆ	 ร่ำรวยกินอยู่อย่างธรรมชาติทั้ง
หลายก็เตรียมเก็บเงินไว้จ่ายค่ายา	 คีโมแพงๆที่หมอเขาแจ้งว่าอย่างดีที่ฝรั่งเขา
เพิ่งทำมาล่าสุดแล้วกันส่วนชาวบ้านถ้าเป็นมะเร็งก็กินยาหม้อเอานะอาจตาย
น้อยกว่าทรมานน้อยกว่า	 แต่ถ้าให้ดีทั้งรวยทั้งจนเรามาหาทางไม่เป็นมะเร็งไม่ดี
กว่าหรือสรุปอย่าโง่ตามฝรั่ง	ทั้งเรื่องเกษตรและเรื่องการแพทย์	จะดีมั๊ยเอ่ย	
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บทที่	2	ประวัติที่มาของทฤษฎีการขาดออกซิเจนทำให้เกิดมะเร็ง	

	 มะเร็งเกิดจากขบวนการทางชีวภาพของตัวเราเองซึ่งขบวนการนั้นจะเกิด
ขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีปัจจัยและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมขบวนการก่อมะเร็งจึงจะ
เกิดขึ้นได้	 มะเร็งไม่ใช่เนื้องอก	เนื้องอกก็ไม่จำเป็นจะต้องเป็นมะเร็ง	แต่มะเร็ง
เป็นขบวนการทางชีวภาพที่ทำให้เกิดเนื้องอก	เมื่อใครพบเนื้องอก	ถ้าเกิดจาก
มะเร็ง	แสดงว่าคุณเป็นมะเร็งมาเป็นปีๆแล้วบางคนเป็นตั้ง	10	ปี	จึงพบเนื้องอกที่
เกิดจากขบวนการทางชีวภาพของมะเร็ง	ฉะนั้นคุณจะไม่ใช่ผู้ชนะ	โดยแค่ตัดเนื้อ
งอกนั้นออก	เพราะเนื้องอกเป็นแค่ผลพวงจากมะเร็ง	(	by	process)	
	 ถ้าคุณจะชนะมะเร็งคุณต้องกลับไปแก้ที่ต้นเหตุที่ทำให้เกิดเนื้องอกต้อง
เปลี่ยนปัจจัยและสภาพแวดล้อมไม่ให้เกิดขบวนการก่อมะเร็ง	เนื้องอกก็จะ
ค่อยๆหายไปเองตามธรรมชาติ	(Ramond	Francis,	M,sc.Never	Fear	Cancer	
Agauin)	
	 การแพทย์สมัยใหม่พยายามที่จะสยบอาการและเนื้องอกที่เกิดจากการ
เป็นมะเร็ง	เช่น	ผ่าตัด	ฉายแสง	คีโม	อันเป็นเหตุให้ร่างกายบาดเจ็บ	ภูมิต้านทาน
ลด	ทำให้กระพือขบวนการก่อมะเร็งให้แรงขึ้นแล้วเราจะชนะมะเร็งได้อย่างไร	
	 ย้อนหลังไปเมื่อปี	ค.ศ.2000	ผลการศึกษาของ	New	England	Journal	of	
Medicine	สรุปว่ามะเร็งเกิดจากการกลายพันธุ์ของยีนที่ควบคุมการแบ่งตัวของ
เซลล์	คือตามธรรมชาติเซลล์ทุกเซลล์ของร่างกายมนุษย์จะมีการควบคุมอายุขัย	
เมื่อถึงเวลาหมดอายุก็จะทำลายตัวเองให้ตายไปโดยอัตโนมัติและมีการแบ่งตัว
เกิดเซลล์ใหม่ที่แข็งแรงกว่ามาทดแทนเซลล์แก่ในจำนวนเท่าๆเดิมแต่ถ้าเซลล์
เก่าไม่ตายเองและเซลล์ใหม่ก็เกิดขึ้นเรื่อยๆก็ทำให้เกิดเนื้องอกให้เห็น	
	 สาเหตุหลักอันหนึ่งที่ทำให้ยีนกลายพันธุ์ก็คือ	อนุมูลอิสระที่เกิดจากการ
เผาผลาญตามปกติของร่างกายเราเองที่มีอยู่ตลอดเวลาและสาเหตุจากการ
อักเสบจากอวัยะวะในร่างกายตลอดจนพิษจากสารเคมีทั้งหลายที่รุมเร้าเราอยู่
ทุกทิศทุกทาง	ตั้งแต่อาหาร	น้ำดื่ม	เครื่องดื่ม	ยาที่หมอให้และที่เรากินเอง	เครื่อง
สำอาง	ควันไอเสีย	ฯลฯ		
	 อนุมูลอิสระและพิษต่างๆ	ตลอดจนการอักเสบเรื้อรังที่สะสมมากขึ้นๆตาม
อายุแต่ขจัดออกไม่ทันทำให้ผู้สูงอายุจึงเป็นมะเร็งมากกว่าคนหนุ่มสาว	 การ
กินอาหารวิถีชีวิตแนวอเมริกัน		
(	American	diet	and	Lifestyle)	เป็นการเพิ่มอนุมูลอิสระ	และลดการได้รับสาร
ต้านอนุมูลอิสระจากอาหารดั้งเดิมของไทยและวิถีชีวิตแบบไทย	ซึ่งออกกำลัง
กายมากกว่า	ใช้เคมีน้อยนิด	สิ่งแวดล้อมเดิมๆ	ทำให้คนไทยเป็นมะเร็งเพิ่มขึ้นๆ	
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มาตลอดระยะเวลาหลังสงครามโลกครั้งที่	2	เพราะเราไปหลงเชื่อและทำตามที่
เขาสอน	
	 เรากินน้ำตาลมากขึ้นอย่างมหาศาล	ตามอย่างชาวอเมริกัน	ซึ่งไม่รู้เลยว่า
เท่ากับโหมให้มะเร็งเกิดขึ้นเหมือนเอาน้ำมันเบนชินราดเข้ากองไฟ(ซึ่งจะ
อธิบายในตอนต่อไป)	
	 เขาสอนให้เรากินน้ำมันพืชละทิ้งน้ำมันมะพร้าว	ทำให้ทั้งโรคมะเร็ง	โรค
หัวใจ	โรคอ้วน	เพิ่มขึ้นมาตลอดโดยเข้าใจผิดนึกว่าน้ำมันพืชดีตามที่เขาสอนมา	
	 การศึกษาสาเหตุของการเกิดมะเร็งมีเป็นพันๆฉบับ	ต่างอ้างเหตุของการ
เกิดมะเร็งสารพัดอย่างจนงงไปหมด	เช่น	อนุมูลอิสระทำให้	ยีนบกพร่อง,สารเคมี
ที่ก่อมะเร็ง,การขาดวิตตามินและแร่ธาตุบางตัว,สนามแม่เหล็ก
ไฟฟ้า,รังสี,ความเครียด,ไวรัส,เชื้อราและแบคทีเรียเป็นต้น	แต่ทุกอย่างเป็นแค่
ปัจจัยเสริม	ยังไม่ใช่สาเหตุหลักของมะเร็งอย่างแท้จริง	
มีการค้นพบว่าการขาดออกซิเจนในระดับเซลล์เป็นต้นเหตุที่แท้จริงของมะเร็ง	
	 การขาดออกซิเจนในระดับเซลล์	คือหัวหน้าโจรตัวจริงปัจจัยอื่นเป็นแค่โจร
ระดับลูกน้องแค่นั้นเอง	 เมื่อเซลล์กลุ่มที่ได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอมันก็ไม่อาจ
ให้พลังงานเพียงพอในการดำรงณ์ชีวิตอยู่ได้	 แต่เพื่อความอยู่รอด	 เซลล์เหล่า
นั้นก็ต้องกระเสือกกระสน	 ปรับตัวให้อยู่รอดในสภาวะออกซิเจนต่ำ	 แล้วยัง
สามารถผลิตพลังงานออกมาได้	แม้ได้น้อยลง	แต่ก็ยังดีกว่าตายไป	นั่นคือเซลล์
เหล่านี้ต้องปรับตัวให้ผลิตพลังงานโดยการหมัก(Fermentation)	 ซึ่งจะทำให้
เซลล์เหล่านั้นยังคงชีวิตอยู่ได้	แต่ไม่สามารถเป็นเซลล์ที่ดีได้	ต้องกลายเป็นเซลล์
ผู้ร้ายในร่างกายต่อไป	
	 การหมักน้ำตาล	 สามารถผลิตพลังงานออกมาได้ในสภาพขาดออกซิเจน	
พลังงานจำนวนไม่มากเท่าใช้ออกซิเจน	 แต่เพียงพอให้เซลล์ผู้ร้ายอยู่รอดได้	
ผู้ร้ายที่จะทำร้ายคุณและฆ่าคุณได้ในที่สุด	 เ มื่อการนำออกซิ เจน เข้า ไป
สันดาปในเซลล์ลดลงเท่าไหร่	 จำนวนเซลล์ที่จะปรับตัวไปเป็นผู้ร้ายที่ใช้การ
หมักน้ำตาลแทนออกซิเจนก็เพิ่มขึ้นเท่านั้นเซลล์ที่ผิดปกติเหล่านี้ที่อยู่ในอวัยะวะ
ใด	อวัยะวะนั้นก็ทำหน้าที่ได้น้อยลงไปเรื่อยๆและจะไม่ทำงานร่วมกับเซลล์ดีๆได้	
พวกมันทำตัวให้รอดชีวิตเท่านั้นและดึงเซลล์ดีๆรอบข้างมาเป็นพวกให้มากขึ้นๆ	
นี่ก็คือ	“มะเร็ง”	
	 เซลล์มะเร็งทุกเซลล์	 จะต้องอยู่ในสภาวะขาดออกซิเจน	 ในการสันดาป
พลังงานเสมอ	 ความจริงนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่ประการใด	 วงการแพทย์ได้รับรู้มา
ตั้งแต่ปี	ค.ศ.1910	โดยนักเคมีชาวเยอรมันนี	Otto	Warburg	ซึ่งต่อมาเขาได้รับ
รางวัลโนเบลในสาขาฟิสิกค์/การแพทย์เมื่อปี	 ค.ศ.1931	 สำหรับการพิสูจน์ได้
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ว่าการขาดออกซิเจนในระดับเซลล์เป็นสาเหตุของมะเร็ง	 เรารู้ความจริงที่จะช่วย
ชีวิตมนุษย์นี้มากว่า	 100	 ปี	 แล้วว่า	 เซลล์ปกติจะใช้ออกซิเจนกับเชื้อเพลิง	
(น้ำตาลและไขมันในเซลล์)	ผลิตพลังงาน	แต่เซลล์มะเร็งใช้การหมักน้ำตาลผลิต
พลังงานเพราะขาดออกซิเจน		
										Otto	Warburg	ได้บรรยายในการประชุมของ	Mobel	Laureates	เมื่อ	
30	มิถุนายน	ค.ศ.1966	ว่า	“สาเหตุของมะเร็งไม่ใช่สิ่งที่ไม่สามารถเข้าใจได้อีก
ต่อไป	เรารู้แน่ว่ามันจะเกิดมะเร็งเมื่อเซลล์ได้รับออกซิเจนน้อยกว่า	60%	ของ
ความต้องการออกซิเจนปกติ”ผู้เขียนจะแสดงความเห็นในประเด็นนี้ในตอนต่อ
ไป	
	 เซลล์มะเร็งจะใช้การหมักน้ำตาลเป็นแหล่งพลังงานมาทดแทน	 การใช้
ออกซิเจนกับเชื้อเพลิงซึ่งอาจเป็นน้ำตาลหรือไขมันก็ได้	
	 เป็นที่น่าเสียใจว่าวงการแพทย์ปฎิเสธความรู้ซึ่งเป็นความจริงของ	
Warburg	โดยให้ความเห็นว่า	“ดูมันง่ายเกิน”	(	พวกเขาชอบทำสิ่งที่ง่ายให้มันดู
ยากเข้าใว้	 ถ้าเชื่อตามนี้ก็จะเป็นอันตรายต่อวิธีการรักษาของแพทย์ที่ใช้กันเป็น
ส่วนใหญ่)	
	 เซลล์มะเร็งไม่ชอบออกซิเจน	 ชอบน้ำตาล	 ถ้าเราเพิ่มออกซิเจน	 และตัด
น้ำตาล	 เซลล์มะเร็งก็ตายแหงแก๋	แค่นี้เองจริงๆ	ถูกมากๆ	 ง่ายมากๆ	แต่ต้องทำ
ด้วยความมุ่งมั่น	 และมีวินัย	 หายได้ไม่ยาก	 มะเร็งไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆ	 มันต้องมี
ปัจจัยที่เหมาะเจาะและไปบีบคั้นให้ร่างกายเกิดมะเร็ง	 ซึ่งปัจจัยทั้งหลายก็เป็น
เหตุผิดธรรมชาติทุกเรื่องไม่มีข้อยกเว้นเลย	แต่เป็นที่น่าสงสารและน่าเสียดาย	ที่
คนไทยปัจจุบันโดนล้างสมองให้ทำทุกสิ่งให้ผิดธรรมชาติไปเรื่อยๆ	 จนเป็นวิถี
ชีวิต	จนไปเข้าทางมะเร็งจนได้	ทั้งๆที่มันยากมากๆ	
	 การป้องกันมะเร็งก็เป็นเรื่องง่ายและเป็นวิทยาศาสตร์	 ถ้าเราไม่ทำให้
ร่างกาย	เราตกไปอยู่ในสภาพ	ที่จะเป็นมะเร็ง	มันก็ไม่มีวันเป็น	หรือถ้าเป็นก็หาย
ได้	 แต่ตัดน้ำตาลเพิ่มออกซิเจนให้เหมือนธรรมชาติดั้งเดิมของมนุษย์	 มะเร็งก็
หาย	 อาหารดั้งเดิมของมนุษย์นั้นไม่มีน้ำตาล	 อากาศดั้งเดิมของมนุษย์ก็มี
ออกซิเจนเพียงพอ	แต่ปัจจุบันอากาศในห้องแอร์	โดยเฉพาะรถแอร์	มีออกซิเจน
ต่ำ	น้ำดื่ม	เช่น	น้ำอาร์โอ	มีฤทธิ์เป็นกรด	การนำออกซิเจนเข้าสู่เซลล์ได้น้อยกว่า
น้ำแร่ที่เป็นด่างมากมายนัก(อาจต่างกันถึง	 100	 เท่า)	การที่ฝรั่งมาล้างสมองให้
กินน้ำมันพืชแทนน้ำมันมะพร้าว	 ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าเสียใจอย่างมาก	 เพราะ
น้ำมันพืชทำให้ผนังเซลล์นำออกซิเจนเข้าสู่เซลล์ได้น้อยลง	 ก็เป็นอีกปัจจัยหลัก	
ที่ทำให้คนไทยเป็นทั้ง	มะเร็งและโรคหัวใจกันมากมาย	
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	 ธรรมชาติดั้งเดิมนั้นมนุษย์เป็นพวกมังสวิรัติ	อาหารที่กินมีแต่พืชผัก	ผลไม้	
ทำให้ร่างกายเป็นด่าง	มะเร็งเกิดไม่ได้	แต่ปัจจุบันอาหาร	เนื้อ	นม	ไข่	น้ำตาล	
แป้ง	ข้าวขาว	น้ำหวาน	น้ำอัดลม	ชาเขียวผสมน้ำตาล	น้ำผลไม้กล่อง	เบเกอรี่	
ฯลฯ	พวกนี้ทำให้ร่างกายเป็นกรด	มะเร็งชอบ	

วิธีการที่จะเพิ่มออกซิเจนเข้าระดับเซลล์	

ตามทฤษฎีถ้าระดับออกซิเจนในเซลล์	 ต่ำกว่า	 60%	 ของระบบปกติก็เท่า
กับเปิดสวิทเครื่องยนต์มะเร็งให้เริ่มทำงานเราจึงต้องหาวิธีป้องกันไว้ดังต่อไปนี้	

1. ทำให้ร่างกายเป็นด่างเข้าไว้โดยการกินผลไม้	พืชผัก	

2. หลีกเลี่ยงปัจจัยที่จะทำให้ร่างกายเป็นกรด	โดยงด	 เนื้อ	นม	 ไข่	น้ำตาล
ทราย,น้ำอัดลม,ของหวาน	แป้งขาว	ขนมปัง	ไอศกรีม	ฯลฯ	

3. อยู่ในที่ๆอากาศบริสุทธิ์	ออกซิเจนสูง	หากทำได้ย้ายไปอยู่ในชนบทที่มี
ป่าไม้หรือไม้ยืนต้นหนาแน่นอย่าอยู่ในเมืองใหญ่หรือใกล้ย่าน
อุตสาหกรรม	

4. หลีกเลี่ยงการนั่งรถในจราจรติดขัดนานๆ	 อยู่ในที่อากาศไม่
บริสุทธิ์,ควัน,แก๊สพิษ	ฝุ่น	ฯลฯ	

5. ฝึกโยคะ	 รำมวยจีน	 ยืนแกว่งแขน	 ร่วมกับการกำหนดลมหายใจให้
สอดคล้องกับการขยายและหดของหน้าอกและท้อง	

6. ฝึกหายใจเช่น	เข้า	4	–กลั้น7-ออก8	วินาที	ในที่มีอากาศบริสุทธิ์โดยใช้
กระบังลมช่วยขยายปริมาตรของปอดทำวันละหลายๆรอบเท่าที่มี
โอกาส	

7. พยายามดื่มน้ำแร่ที่มีฤทธิ์เป็นด่าง	ค่า	pH	ระหว่าง	7.5-8.5	

8. ทำจิตใจให้ผ่องแผ้วแจ่มใสมองโลกในแง่ดี	 ฝึกสติ	 ทำสมาธิและแผ่
เมตตาเป็นประจำ	

9. หลีกเลี่ยงความเครียดทุกชนิด	รู้จักให้อภัย	รู้จักปล่อยวาง	รู้จักทำใจ	
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10.ห้องนอนต้องมีอากาศถ่ายเทได้ดี	 ถ้านอนห้องแอร์ที่มีหน้าต่างมุ้งลวด	
ควรจะเปิดแง้มใว้หรือใช้พัดลมดูดอากาศช่วย	 ถ้าจำเป็นต้องปิดหมด
เพราะอากาศข้างนอกมีฝุ่น/แก๊ส	 ฯลฯ	 ให้ติดระบบเติมอากาศจาก
ภายนอกเหมือนห้องปอดเชื้อ	เมืองไทยมีผู้ผลิตจำหน่ายยี่ห้อ	G-Life	(ดู
ภาคผนวก)	

11.การติดบุหรี่นออกจากจะมีโทษมากมายแล้วยังทำให้ประสิทธิภาพของ
ปอดในการนำออกซิเจนเข้าในกระแสเลือดลดลงเรื่อยๆจึงห้ามสูบบุหรี่	

12.กินพืช	 ผักสีเขียวเข้มที่ปลูกแบบธรรมชาติให้มาก	 เช่น	 ใบตำลึง	 หญ้า
นาง	ใบหม่อน	ผักหวานป่า	เป็นต้น	พืชสีเขียวเข้มจะอุดมด้วยคลอโรฟิล	
ซึ่งจะเข้าไปเพิ่มฮีโมโกลบิน(Hemoglobin)ในเม็ดเลือด	 ทำให้
ประสิทธิภาพในการนำออกซิเจนเข้าสู่เซลล์ดีขึ้น	

13.ควรตรวจสอบลักษณะการกระจายตัวของเม็ดเลือดด้วยกล้อง	 Dark	
Field	Microscope	ซึ่งถ้าพบเซลล์เม็ดเลือดกระจายสม่ำเสมอสวยงามดี
และลักษณะเซลล์เม็ดเลือดสมบูรณ์ดี	ก็ถือว่าใช้ได้แต่ถ้าพบว่าเซลล์เม็ด
เลือดเกาะกลุ่มกันเป็นเหมือนเส้นเชือกซึ่งจะทำให้การนำออกซิเจนเข้า
สู่ระดับเซลล์ลดลงอย่างมาก	 วิธีแก้ไข	 นอกจากเรื่องอาหารที่ได้
แนะนำมามากแล้ว	 ก็ควรปรึกษาแพทย์ทางเลือกผู้เชี่ยวชาญว่าควรจะ
แก้ไขต้นเหตุอย่างไร	 เช่น	 อาจมีโลหะหนักอยู่ในกระแสเลือดที่เป็น
สาเหตุหนึ่งซึ่งจะเห็นได้ชัดเจนจากการตรวจด้วยกล้อง	 Dark	 Field	
Microscope	 ซึ่งก็ควรดึงออกโดยใช้วิธีคีเลชั่น	 (Chelation)โดยแพทย์
ทางเลือกผู้ชำนาญการ	 (ดูโรงพยาบาลและคลินิกที่มีการตรวจดูกล้อง	
Dark	Field	และชำนาญเรื่อง	Chelation	ในภาคผนวก)	

14.ดูค่าเหล็กของผลวิเคราะห์เลือด	 ว่าอยู่ในเกณฑ์หรือไม่	 ถ้าต่ำกว่า
เกณฑ์ก็ควรปรึกษานักโภชนาการและแพทย์เพื่อปรับอาหาร	 และถ้า
จำเป็นก็ควรใช้อาหารเสริมเพื่อเพิ่มเหล็กที่มีเป็นส่วนประกอบสำคัญใน
การสร้างฮีโมโกลบินที่เป็นตัวสำคัญในการนำพาออกซิเจนไปให้เซลล์
ทั่วร่างกาย	
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15.ดูค่าธาตุทองแดง	 ของผลวิเคราะห์เลือด	 ว่าอยู่ในเกณฑ์หรือไม่	
ทองแดงเป็นธาตุจำเป็นต่อร่างกายในการสร้างเม็ดเลือดแดง	 ทำให้
สามารถนำออกซิเจนไปใช้ประโยชน์ที่เซลล์ต่างๆได้มากขึ้น	 ร่างกาย
คนเราต้องการธาตุทองแดงเพียงน้อยนิดแต่ขาดไม่ได้	 เราจะได้
ทองแดงจากผักออร์แกนิค	 หรือผักที่ขึ้นตามธรรมชาติเท่านั้นผักที่คน
ไทยในเมืองซื้อจากตลาดส่วนใหญ่ปลูกโดยใช้เคมีหรือผักที่ปลูกโดย
ไม่ใช้ดิน(Hydroponic)	 ซึ่งที่จริงก็ใช้เคมีล้วนๆจะไม่มีธาตุทองแดงอยู่
เลยหรือถ้ามีก็จะน้อยมากๆ	 ผักที่ปลูกแบบผิดธรรมชาติ	 คือใช้เคมีนั้น
เกือบจะไม่ได้ธาตุรองที่จำเป็นกับร่างกายเลย(ดูตารางประกอบ)	 เพราะ
จุลินทรีย์ในดินถูกทำลายจากสารเคมีเกือบหมดธาตุรองที่มนุษย์
ต้องการที่อยู่ในดินเช่น	 เหล็ก	 ทองแดง	 สังกะสี	 เซเลเนี่ยม	 ฯลฯ	 ซึ่งไม่
ละลายน้ำ	 แต่ต้นไม้อาศัยจุลลินทรีย์ในดินช่วยขังเอนไซม์ช่วยย่อยธาตุ
รองเหล่านี้และดูดซึมผ่านรากจิ๋วของพืชเข้าไป	ทำให้ต้นไม้แข็งแรงตาม
ธรรมชาติ	 มนุษย์เรากินพืช	 ผัก	 ผลไม้	 ที่แข็งแรง	 เราก็แข็งแรงไปด้วย
เพราะมีแร่ธาตุครบถ้วนตามธรรมชาติ	

บทที่	3	ทำไมอัตราการเป็นมะเร็งจึงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ	
	 ก่อนอื่นเราเริ่มจากคำถามที่ว่าทำไม	 “60	 ปีที่ผ่านมา	 อัตราการเป็นมะเร็ง
ของคนไทย																																เพิ่มขึ้นหนึ่งร้อยเท่า”	(ศ.ดร.นพ.สมศักดิ์	วรคามิน)	
คำตอบอย่างย่อๆก็คือ	 60	 ปีที่ผ่านมาอาหารการกินของคนไทยเปลี่ยนไปจาก
อาหารไทยดั้งเดิมไปเป็นแนวอาหารฝรั่งมากขึ้นเรื่อยๆและเรา	 ใช้ชีวิตผิด
ธรรมชาติตามฝรั่งมากขึ้นเรื่อยๆเราก็เลยเป็นมะเร็งมากเหมือนฝรั่ง	

สรีระของมนุษย์ได้ถูก	 “พระนิพพาน”	 “ธรรมชาติ”	หรือ	 “พระเจ้า”	สร้างมา
ให้เป็นสุดยอดของสิ่งที่มีชีวิต	 และได้สร้างอาหาร	 น้ำ	 อากาศ	 ที่อยู่อาศัย	 สิ่ง
แวดล้อม	ที่เหมาะสมที่สุดไว้ให้แล้ว	
ไม่จำเป็นต้องมียา	เพราะได้สร้างภูมิต้านทานที่เหลือเฟือ	พร้อมที่จะสู้กับเชื้อโรค
ทุกชนิด	 เช่นเดียวกับสัตว์ป่าที่อยู่ตามธรรมชาติในปัจจุบัน	 ซึ่งยากนักที่จะเห็น
สัตว์ป่า	ป่วยนอกจากโดนทำร้ายหรือเกิดอุบัติเหตุ	 	

ท่านผู้อ่านลองจินตนาการสภาพย้อนหลังไปเมื่อหนึ่งหมื่นปีที่แล้ว			
-	อากาศที่แสนบริสุทธิ์		



      18

-	อาหารอันโอชะที่หลากหลายซึ่งอุดมด้วยสารอาหารที่เพียงพอต่อการ
ดำรงชีวิต	ชึ่งมีอยู่ดาดดื่น	เช่น		ผลไม้	ใบไม้	และเมล็ดเปลือกแข็ง	(nut)	เผือก	
มัน	เป็นต้น		
											ถ้าถือตามข้อสันนิษฐานว่าส่วนใหญ่ของมนุษย์ยุค	หมื่นปีที่แล้วมายังไม่มี
ความสามารถในการทำสิ่งที่เหนือธรรมชาติ	เช่น		
		 1.จุดไฟไม่เป็น	

	2.ภาชนะในการหุงต้มก็ยังไม่มี	
3.อาวุธก็ยังไม่มี	
ความสามารถของสรีระมนุษย์	 มือเปล่าไม่สามารถจะไปจับปลา	 จับไก่	 ฆ่า

หมู	 ฆ่าวัว	 มากินได้	 กินกล้วยง่ายกว่า	 จะไปขอนมจากวัวมาดื่มก็คงโดนมันขวิด
ตายเปล่า	 และคนที่โตเกินวัยทารกแล้วตามธรรมชาติจะไม่อยากกินนม	 (กรณี
หลังเป็นประสบการณ์ในวัยเด็กของผู้เขียน)	

คนไทยปัจจุบันเป็นมะเร็งตายมากขึ้นเรื่อยๆ	 แต่ยังนึกไม่ออกว่าเป็นมะเร็ง
เพราะอะไรกันแน่	ถึงตรงนี้คงต้องขอให้ใช้สามัญสำนึกให้มาก	อย่ายึดติดกับสิ่ง
ที่เราทำๆ	 กันอยู่ว่ามันดีกับสุขภาพอยู่แล้ว	 เพราะตั้งแต่เกิดมาเราก็เห็นพ่อแม่	
ปู่ย่าตายาย	ใช้ชีวิตผิดธรรมชาติติดต่อกันหลายชั่วอายุคน	เมื่อมาถึงยุคปัจจุบัน
เรายิ่งโหมให้ผิดธรรมชาติมากขึ้นไปอีกเรื่อยๆ	เช่น	
	 1.การกินเนื้อสัตว์มากขึ้นๆ		
	 2.ดื่มนมวัวตั้งแต่วัยทารกจนวัยชรา	
	 3.กินไข่เป็นประจำ	
	 4.กินข้าวมากมายในแต่ละมื้อ	

5.กินอาหารสดน้อยลง	กินอาหารสุกหรืออาหารที่ผ่านขบวนการผลิตมาก
ขึ้นเรื่อยๆ	

6.กินข้าวขาว	ขนมปัง	แป้ง	ขนมหวาน	น้ำตาล	อาหารสำเร็จรูป	ผงชูรส	
เครื่องดื่มต่างๆ	ที่ไม่เคยมีตามธรรมชาติ	
	 7.กินอาหารที่มีสารเคมีปนเปื้อน	และสารเคมีที่ใช้ในส่วนผสมของอาหาร	
	 8.ดื่มน้ำผิดธรรมชาติดั้งเดิมเช่น	น้ำประปา	น้ำอาร์.โอ.น้ำดื่มในขวด
พลาสติก	ใช้ภาชนะพลาสติก	ถุงพลาสติกใส่อาหาร	น้ำมันพืช	น้ำ	
	 9.อากาศเสียเต็มเมือง	
	 10.อากาศ	Oxyen	ต่ำ	Carbondioxide	สูง	ผิดธรรมชาติ	เช่น	ในรถแอร์	
ออฟฟิตแอร์	ห้องประชุมติดแอร์เป็นต้น	
	 11.ใช้ชีวิตอยู่บนอาคารสูงๆและขาดพลังแม่เหล็กโลกจากซึ่งถูกกั้นจาก
โครงสร้างของพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กของห้องที่อยู่ต่ำกว่าหลายชั้นข้างใต้	
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12.ชีวิตประจำวันที่ถูกล้อมรอบด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากการอยู่ในเมือง	
ทั้งจากสถานีวิทยุ	โทรทัศน์	สถานีถ่ายทอดคลื่นโทรศัพท์มือถือ	ไวไฟ	ไวร์เลส	
บลูธูท	โทรศัพท์มือถือ	ฯลฯ	

13.ความเครียดจากสาเหตุที่ผิดธรรมชาติมากมาย	
14.การอยู่ในเมืองเสียเวลาไปกับจราจรวันละ	๒-๓	ชั่วโมง	นั่งทำงานใน

ออฟฟิศ	หาเวลาออกกำลังกายยาก	ไม่มีโอกาสได้รับพลังงานจากแดด	เหงื่อซึ่ง
เป็นการขับของเสียตามธรรมชาติ	ที่ควรถูกขับออกทุกวันก็ไม่ได้ขับออก		

15.การไม่ออกกำลังกาย	นอกจากหัวใจ	ปอด	ไม่ได้ทำงานตามที่ควรแล้ว	
ยังมีปัญหาที่หลายคนมองข้ามคือ	ระบบน้ำเหลืองซึ่งเป็นระบบภูมิคุ้มกันที่
สำคัญมาก	ก็ไม่ได้ทำงานไปด้วย	พูดง่ายๆ	คือ	Sitting	is	killing	ท่านกำลังจะฆ่า
ตัวตายด้วยการนั่งๆๆ	

16.เนื่องจากมีแสงสว่างจากไฟฟ้าทั้งในบ้าน	ในโรงงาน	สำนักงาน	และ
ตามถนนหนทางทำให้สว่างไสวทั้งคืน	รูปแบบการนอนและการหลั่งฮอร์โมน	เม
ลาโทนิน	(Melatonin)	และโกร์สฮอร์โมน	(Growth	Hormone)	จึงไม่เป็นไป
ตามธรรมชาติและนาฬิกาชีวิตไม่เป็นไปตามธรรมชาติ	

17.การนอนที่หนุนหมอนสูงขึ้นเรื่อยๆ	ตามแบบอเมริกัน	ผิดธรรมชาติที่
มนุษย์ควรนอนมนุษย์ควรนอนราบไม่หนุนหมอน	เหมือนมนุษย์โบราณหรือสัตว์
ป่าทั้งหลาย	

ถึงตอนนี้ท่านผู้อ่านอาจจะมีความรู้สึกอยากจะเขวี้ยงหนังสือเล่มนี้ลงถัง
ขยะ	แต่โปรดใจเย็นสักนิดหนึ่ง	ถ้าผู้เขียนจะบอกว่าในประเทศเดนมาร์กมีการ
รณรงค์ให้ทุกคนตั้งแต่วัยเด็กอย่านอนหนุนหมอน	ท่านคงสนใจที่จะรู้ข้อเสียของ
การหนุนหมอนแล้วใช่ไหม	
					 18.คนไทยส่วนใหญ่บริโภคเนื้อสัตว์มากขึ้น	จึงทำให้เกิดการแสลงอาหาร
และมีพิษสะสมอยู่ในร่างกายโดยเฉพาะ	ลำไส้เล็ก	ลำไส้ใหญ่	และตับเป็น
จำนวนมาก	หากสะสมมากขึ้นเรื่อยๆ	และไม่รู้จักวิธีล้างพิษ	ออกจากร่างกายที่
เหมาะสม	จะเป็นสาเหตุสำคัญอันหนึ่งของการก่อมะเร็ง	
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	บทที่	4	 	สถานการณ์มะเร็ง	
รายงานจากองค์การอนามัยโลกในปี	 2555(ดู	 World	 meters,info/

สาธารณะสุข)	 ระบุว่าประชากรทั่วโลก	 มีผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็งรายใหม่ประมาณ	
14	 ล้านราย	 และเสียชีวิตอีกประมาณ	 8.2	 ล้านราย	 คาดการณ์ว่าทั่วโลกจะมีผู้
ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นถึง	24	ล้านรายภายใน	20	ปีข้างหน้า	

มะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของคนไทยมาตั้งแต่ปี	 2543	
กระทั่งปัจจุบัน	 โดยปี	 2558	 ประเทศไทยมีผู้ป่วยโรคมะเร็งรายใหม่	 ประมาณ	
100,000	ราย	มีผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งสูงถึง	70,000	ราย	หรือเสียชีวิตเฉลี่ย	7	
รายต่อชั่วโมง	

รายงานเรื่อง	 “เปิดผลวิจัยมะเร็งระดับอาเซียนอัพเกรดความรู้-ช่วย
เศรษฐกิจครอบครัว	 :	 ล้อมคอก	 "ป่วย-ตาย"	 โดย	 ทีมข่าวสาธารณสุข	
นสพ.ไทยรัฐฉบับประจำวันที่	 1	 กันยายน	 2558	 รายงานผลการศึกษาวิจัยที่เกิด
จากการรักษาโรคมะเร็งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 ของศาสตราจารย์
มาร์ค	 วู้ดวอร์ด	 ศาสตราจารย์ด้านชีวสถิติมหาวิทยาลัยซิดนีย์	 ศาสตราจารย์
ด้านสถิติและระบาดวิทยามหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด	 และด้านระบาดวิทยามหา
วิทยาลัยจอนส์	 ฮอปกินส์	 ซึ่งศึกษาภาระของผู้ป่วยและครอบครัวที่เกิดจากการ
รักษาโรคมะเร็ง	คุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งช่วงได้รับการรักษา	โดยมีผู้ป่วยมะเร็ง
เข้าร่วมการศึกษาถึง	9,513	ราย		

ผลการศึกษาพบว่า	1	ใน	3	ของผู้ป่วยมะเร็งในอาเซียนเสียชีวิตจากมะเร็ง
ภายใน	 1	 ปี	 หลังเริ่มการวินิจฉัยและรักษา	 และเกือบครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยและ
ครอบครัวประสบกับปัญหารุนแรงทางด้านเศรษฐานะจากการเป็นมะเร็ง	 กว่า	
75%	ของผู้ป่วยที่เสียชีวิตมีปัญหาด้านการเงินภายในปีแรกที่ต้องรับการรักษา	

“ปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตและประสบกับปัญหารุนแรงทางด้าน
เศรษฐกิจฐานะในครอบครัวภายในระยะเวลา	 12	 เดือนหลังจากเป็นโรคมะเร็ง	
เช่น	 ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย	 รายได้ผู้ป่วยและครอบครัวต่ำ	
ไม่มีประกันสุขภาพ	เป็นต้น	“	

ผลการศึกษาปี	 2555	 ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พบว่า	 ผู้ป่วยที่
เป็นโรคมะเร็งกว่า	 770,000	 ราย	 มีผู้เสียชีวิตถึง	 527,000	 ราย	 และคาดว่าอีก	
15	ปีข้างหน้าหรือในปี	 2573	จะมีจำนวนผู้ป่วยโรคมะเร็งรายใหม่เพิ่มขึ้น	 70%	
หรือประมาณ	1,300,000ราย	
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งานวิจัยยังตอกย้ำอีกว่า	 การเพิ่มขึ้นของประชากรผู้สูงอายุ	 จะส่งผลให้
สังคมมีอัตราเสี่ยงที่โรคมะเร็งจะลุกลามเพิ่มมากขึ้น	ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้	

(*สำหรับอ้างอิงท้ายเล่ม-เปิดผลวิจัยมะเร็งระดับอาเซียนอัพเกรดความรู้-
ช่วยเศรษฐกิจครอบครัว	 :	 ล้อมคอก	 "ป่วย-ตาย"โดย	 ไทยรัฐฉบับประจำวันที่	 1	
กันยายน	2558)	 	

มะเร็งไม่เพียงแต่เป็นโรคร้ายแรงที่คร่าชีวิตผู้คนเท่านั้น	โดยตัวของมันเอง
ยังเป็นสาเหตุของโรคอื่นๆ	 หากแก้ที่มะเร็งได้เท่ากับแก้เรื่องอื่นด้วย	 เพราะโรค
พวกนี้ส่วนใหญ่เป็นโรคแห่งความเสื่อม	ไม่ได้เกิดจากเชื้อโรค		

ผู้เขียนวางแนวทางและยุทธศาสตร์	 ในการทำสงครามกับมะเร็งไว้ดังต่อ
ไปนี้	:			

วิสัยทัศน์	อนาคตเราจะไม่มีความกังวล	เพราะผู้ที่ปฏิบัติตามแนวทาง	12	
อ.(อธิบายในบทที่	8	)	รักธรรมชาติ	กลับคืนสู่วิถีธรรมชาติ	ไม่มีใครตายด้วย
โรคมะเร็ง	

เป้าหมาย	 ชนะสงครามมะเร็งที่กำลังพยายามแทรกซึมเข้าทำร้ายเราอยู่
ตลอดเวลา	

ภารกิจหลัก	ศึกษาหาความรู้	 วิธีการป้องกันมะเร็ง	 โดยแนวทางธรรมชาติ	
12	อ.		

หากผู้ใดพลาดพลั้งเป็นมะเร็ง	 ให้พิจารณาว่าท่านกำลังทำอะไร	 อยู่
อย่างไร	กินอะไร	ที่ผิดจากแนวทาง		12	อ.	ให้แก้สิ่งนั้นๆ				

ยุทธวิธี	สู้มะเร็งตามแนวธรรมชาติบำบัด	
1.ป้องกันดีกว่ารักษา		
2.ต้องรู้สาเหตุที่แท้จริงของการเป็นมะเร็งให้ได้	
3.ต้องรู้ว่าคนที่ไม่เป็นมะเร็ง	หรือหายจากมะเร็งเพราะอะไร	เมื่อรู้เขารู้เรา	

โอกาสที่จะชนะสงครามก็ไม่ยาก	ถ้ารู้จุดอ่อนของมะเร็งเราก็แก้ให้ตรงจุด	
4.หากพลาดพลั้งป่วยเป็นมะเร็ง	ให้ใช้ยุทธศาสตร์บำบัดที่ถูกต้องโดยดู

ความผิดพลาดในอดีตเป็นบทเรียนและตามแนวทาง	12	อ.	ที่จะกล่าวในบทที่	8	
สงครามมะเร็งได้เคยถูกประกาศมานานแล้วโดย	ริชาร์ด	นิกสัน	(Ricrard	

Nixon)	ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา	ในปี	พ.ศ.2514	โดยใช้ความรุนแรง	
ซึ่งมีแต่วิธีการที่บั่นทอนร่างกายและจิตใจของผู้ป่วย	ไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัด	ฉาย
แสง	คีโม	(เคมีบำบัด)	ล้วนแต่เป็นวิธีการที่อหังการทั้งสิ้น		

อเมริกายกธงขาว	
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อเมริกาสู้สงครามมะเร็งมาถึงปี	พ.ศ.2552	รวม	38	ปี	ปรากฏว่าวุฒิสมาชิก	
เอ็ดเวิร์ด	เคเนดี	ผู้ได้รับเลือกเป็นวุฒิสมาชิกที่อายุน้อยที่สุด	เป็นผู้ที่ร่ำรวยและมี
บทบาทอย่างสูงในสภา	ป่วยเป็นมะเร็ง	ได้ระดมแพทย์ที่เก่งสุดในอเมริกามาสิบ
คนทำการวินิจฉัย	และเริ่มด้วยการผ่าตัด	ประกาศว่าได้ผลดีมาก	ปรากฏว่าดีอยู่
ไม่กี่เดือนอาการทรุดลง	จึงตามด้วยฉายแสง	สุดท้ายระดมหมอเก่งคีโมให้เคมี
บำบัด	แล้วประกาศว่าได้ผลดีมาก	ทว่า	อีกไม่กี่เดือนก็เสียชีวิต		
โรงพยาบาลจอห์น	ฮอฟกิน	และโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด	ต่างยก
ธงขาวยอมแพ้	 ทั้งสองแห่งเป็นโรงพยาบาลที่ดังที่สุดของอเมริกา	 ตอนนั้นใช้
ผ่าตัด	ฉายแสง	คีโม	เป็นยุทธศาสตร์หลักเหมือนที่ประเทศไทยใช้อยู่ในปัจจุบัน		
เขายกธงขาวบอกว่าเรามาผิดทาง	 ควรจะเปลี่ยนไปใช้ยุทธศาสตร์กระตุ้นระบบ
ภูมิต้านทานของร่างกายที่มีโดยธรรมชาติให้แข็งแกร่งขึ้น	 ทำให้ร่างกายสู้ได้
ด้วยตัวเอง	 โดยไม่ใช้การผ่าตัด	 ฉายแสง	 หรือคีโม	 ซึ่งทำลายภูมิต้านทานและ
ร่างกายโดยรวมจึงไม่ได้ผลทั้งๆที่แพงมาก	 นอกจากทำร้ายร่างกายแล้วยัง
ทำร้ายจิตใจ	และคุณภาพชีวิตของคนไข้อีกด้วย	 	

ต่อมสร้างภูมิต้านทาน		ผลิตเม็ดเลือดขาว	

1.		ต่อมทอนซิลและอะดินอยด์	(tonsils	&	adenoids)	 2.	 	 ต่อมไทมัส	
(thymus)	

3.		ไขกระดูก	(bone	marrow)	 	 	 	 4.		ม้าม	(spleen)	
5.		ต่อมที่อยู่ระหว่างผนังลำไส้	(peyer’s	patch)	 	 6 .	 	 ไ ส้ ติ่ ง	

(appendix)	
7.		ต่อมน้ำเหลือง	(lymph	nodes)	

บทที่	5	หายจากมะเร็งด้วยธรรมชาติบำบัดผู้เขียนป่วย
เอง	

ปี	 พ.ศ.	 2552	 ผู้เขียนมีอาการป่วยจากต่อมลูกหมากอักเสบ	 เวลาเดินทาง
ต้องใส่แพมเพอร์ส	 เพราะกลั้นปัสสาวะไม่ได้	 ค่า	 PSA	 ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ต่อมลูก
หมากอักเสบและมะเร็งต่อมลูกหมาก	 เริ่มเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ	 จาก	 4	 (ค่าสูงสุด
สำหรับคนปกติ)	ขึ้นไป	7	ถึง	9	และค่า	PSA	sensitivity	บ่งชี้ว่าเป็นมะเร็งต่อมลูก
หมากขั้นต้น	
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หมอท่านแรกสั่งให้ตัดชิ้นเนื้อ	 ไปพบหมอผู้เชี่ยวชาญอีก	 2	 ท่านสั่งเช่น
เดียวกันเพื่อยืนยันการเป็นมะเร็งตามขั้นตอนทางการแพทย์	 จึงสอบถาม
แนวทางรักษา	คำตอบคือหากตัดชิ้นเนื้อและได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็ง	 ก็ไม่
พ้นต้องผ่าตัด	ฝังแร่	ฉายแสง	คีโม	และใช้ยาเพื่อระงับอาการ	(ยาเคมี)		

เท่าที่ตัวเองได้เคยพบปะกับผู้ที่รักษาโดยการเริ่มแค่ผ่าตัด	 พบว่าทุกรายมี
คุณภาพชีวิตที่แย่มากๆ	 ในประเทศที่เจริญแล้วพบว่า	การใช้	 PSA	 เป็นแนวทาง
ในการตัดสินใจ	 ผ่าตัดหรือใช้รังสี	 นั้นไม่คุ้มเลย	 เขาเลิกใช้กันแล้ว	 	 ผู้เขียนจึง
ตัดสินใจขัดคำสั่งหมอแล้วเริ่มรักษาตนเองตามแนวธรรมชาติบำบัดซึ่งจะ
อธิบายในบทที่	3	สู้มะเร็งด้วย	12	อ.		

เซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายมนุษย์มีการตายและเกิดใหม่ทดแทนหมุนเวียน
กัน	 โดยทั่วๆไปทุก	 6	 เดือนตั้งแต่เกิด	 แต่เราไม่รู้สึกตัวเพราะเป็นการทดแทน
อย่างต่อเนื่อง	 เซลล์มะเร็งก็เช่นกันเขาจะขยายปริมาณไปเรื่อยๆถ้าอาหารและ
สิ่งแวดล้อมอำนวย	 ถ้าเรารู้เท่าทันก็แค่ปรับไม่ให้อาหารและสิ่งแวดล้อมที่เขา
ชอบ	 เซลล์มะเร็งเก่าถึงอายุก็จะตายไปจากร่างกายเรา	 เซลล์มะเร็งใหม่ก็เกิดไม่
ได้	 	 	 	 	 	 สุดท้ายก็หมดโดยสันติวิธีคือ	 อย่าไปทำร้ายเขา	 เพราะเขาคือ	 “ส่วน
หนึ่ง”ของตัวเราที่เขากลายพันธุ์เพราะเราผิดเองถ้ายังใช้ความรุนแรงฆ่าเขาเรา
อาจตายก่อน	 (WWW.gorolonreseach.com	 Prostate	 cancer	 testndon’t	
cut	death	risk	Garry	F.Gordon	MD,DO,MD(H))	

ขอยืนยันด้วยความสัตย์จริงว่าเมื่อนายแพทย์ทั้งสามท่านบอกว่าคงเป็น
มะเร็ง	 ใจของผู้เขียนไม่ได้หวั่นไหวแม้แต่น้อยนิด	 เพราะอะไร?	 เพราะรู้เขารู้เรา	
รบกันเมื่อไหร่เราก็ชนะ	ขอให้รบโดยยุทธวิธีที่ถูกต้องก็แล้วกัน	จะไปกลัวอะไร		

หลายท่านคงมีประสบการณ์ผู้ป่วยที่ถูกแพทย์แจ้งว่าเป็นมะเร็ง	 รู้สึก
เหมือนถูกพิพากษาประหารชีวิตด้วยการตายอย่างทรมาน	 ไหนจะค่าใช้จ่ายอีก
มหาศาล	 หลายรายอาการทรุดโทรมอย่างรวดเร็วกว่าช่วงที่ยังไม่รู้ว่าเป็นมะเร็ง	
และเสียชีวิตอย่างสุดรันทดในท้ายที่สุด	

เพราะอะไร?	เพราะไม่รู้จักมะเร็ง	รู้แต่ว่าเป็นแล้วตายทั้งนั้น	รอดยาก	การที่
จิตตกส่ง	

ผลโดยตรง	ทำให้ภูมิต้านทานตก	และความเครียดทำให้ฮอร์โมนตัวร้ายๆ	หลั่ง
ออกมาอยู่ตลอดเวลา	 เมื่อจิตใจไม่สู้	ก็ถือว่าแพ้สงครามตั้งแต่แรกแล้ว		

ในทางตรงกันข้าม	 ถ้าท่านผู้อ่านตั้งใจอ่านตั้งแต่ต้นจนจบ	 ท่านจะอยู่ใน
สภาพของผู้ชนะ	 เพราะรู้เขารู้เรา	 รู้เท่าทันข้าศึก	 รู้ว่าจะมาหลอกเราไม้ไหน	 ไม่มี
ทางสำเร็จแน่นอน		

ถ้าเราศึกษาให้รู้	 สู้ด้วยความมุ่งมั่น	 ด้วยจิตใจที่เข้มแข็ง	 รู้วิธีป้องกันและ
สยบข้าศึก	รู้วิธีหลีกเลี่ยงป้องกันไม่ให้ข้าศึกมีโอกาสเข้าโจมตี	ปิดจุดอ่อน	สร้าง

http://WWW.gorolonreseach.com
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จุดแข็ง	 ดำเนินชีวิตด้วยองค์ความรู้แบบธรรมชาติบำบัด	 ดูแลตนเองด้วยสติ	
ไม่ใช่พึ่งแค่หมอ	ถ้าจะให้ปลอดภัยต่อตนเองและครอบครัวจริง	การป้องกัน	การ
หลีกเลี่ยงกับดักของข้าศึก	สำคัญยิ่งกว่า	

ท่านผู้โชคดีที่เปิดใจกว้างรับองค์ความรู้ต่อไปนี้เข้ามาใช้ในการดำเนิน
ชีวิต	โดยไม่ติดยึดกับของเดิมๆ	ที่ฝ่ายข้าศึกล้างสมองมนุษย์มาหลายชั่วคน		

เริ่มจากเรื่องอาหาร	 เรากินอาหารผิดธรรมชาติมาตั้งแต่เกิด	 ฉะนั้น	 ต้อง
เลิกหมด	 อาหารประเภทเนื้อ	 นม	 ไข่	 น้ำตาล	 น้ำมันพืช	 น้ำอาร์โอ	 (อ่านราย
ละเอียดในตอนต่อไป)	 น้ำประปา	 น้ำผลไม้กล่อง	 น้ำอัดลม	 น้ำหวาน	 ผงชูรส	
อาหารขยะทุกชนิด	อาหารที่ใส่วัตถุกันเสีย		

สรุปง่ายๆ	 ว่า	 สารเคมีทุกชนิด	 อาหารที่มีแป้งสาลี	 ตั้งแต่ขนมปัง	 เค้ก	
ไอศกรีม	 ฯลฯ	 ซึ่งมีกลูเตนเป็นฆาตกรเงียบแฝงอยู่	 (อ่านรายละเอียดในเรื่อง
อาหาร)	แค่เรื่องอาหารอย่างเดียวก็ชนะไปกว่าครึ่งแล้ว	อาการทุกอย่างค่อยๆ	ดี
ขึ้นๆ	ตามลำดับ	แต่ไม่รวดเร็วเหมือนกับการใช้ผ่าตัด	ฉายแสง	ยาเคมี	ซึ่งระงับ
อาการได้เร็ว	 แต่ไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุ	 และกระทบกระเทือนร่างกายตลอดจนภูมิ
ต้านทาน	

เราต้องมีความอดทน	 มุ่งมั่นที่จะต่อสู้กับมารร้าย	 ซึ่งพยายามดึงเราให้ลง
เหว	จากของที่มีรสชาติอร่อยๆ	และเราเคยตกเป็นทาส	

ผู้ผลิตทำของออกมาขาย	ต้องทำให้อร่อยที่สุด	สีสันน่ากินที่สุด	 เพื่อมัดใจ
ให้เราเป็นทาส	 โดยไม่สนใจว่าจะใช้เคมีใดๆ	 เพื่อให้มีรสอร่อยและสีสัน
สวยงาม	 ไม่สนใจว่าผู้บริโภคจะเจ็บป่วยทั้งระยะสั้นและระยะยาวแค่ไหน	 ทั้งที่รู้
ว่าเคมีทุกตัวไม่ดีต่อสุขภาพของมนุษย์	 หากถ้าบริโภคเป็นประจำร่างกายขับ
ไม่ทัน	เมื่อสะสมจนถึงจุดระเบิดของมัน	โรคภัยจะปรากฏ	

เฉกเช่นเดียวกับการทำสงครามเวียดนาม	สหรัฐใช้ความอหังการในการ
ทำสงคราม	โดยทิ้งระเบิดในเวียดนารวมน้ำหนักถึง	77	ล้านตัน	เฉลี่ยแล้ว
เท่ากับคนเวียดนาม	1	คน	โดนระเบิด	1	ตัน	แต่สหรัฐก็แพ้สงคราม		

เหมือนการทำสงครามมะเร็ง	ชึ่งสูญเสียเงิน	3-4	แสนล้านล้านบาท	แต่ก็
แพ้สงครามมะเร็งเหมือนเดิม	

แล้วท่านผู้อ่านคิดว่ายังคิดจะทำตามยุทธวิธีของสหรัฐอีกหรือ?	หาก
ต้องการชนะสงครามมะเร็ง	เราจะใช้วิธีอหังการแบบสหรัฐไม่ได้	แต่ควรใช้
ความอ่อนโยนและเมตตา	โดยการปรับให้เป็นธรรมชาติแบบค่อยเป็นค่อยไป
ตามธรรมชาติ		
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การเปลี่ยนเซลล์มะเร็งให้กลายเป็นเซลล์ดี	ต้องให้เวลาตามกลไก
ธรรมชาติ	หลีกเลี่ยงการตั้งใจที่จะฆ่าเชลล์มะเร็ง	เพราะเท่ากับเรามุ่งทำร้ายตัว
เราเอง	

บททึ่	6	ยุทธศาสตร์	7	ข้อ	
เนื่องจากมะเร็งเป็นส่วนหนึ่งของร่างกาย	 ซึ่งเคยเป็นเซลล์ที่ดีมาก่อน	 ตัว

เราเองทำให้เซลล์ดีๆ	 นั้นกลายเป็นเซลล์มะเร็ง	 จากพฤติกรรมการกิน	 การใช้
ชีวิต	และสภาพแวดล้อมที่ผิดธรรมชาติ	ฉะนั้น	เราจะใช้ยุทธศาสตร์หลัก	7	ข้อดัง
ต่อไปนี้	

1.เริ่มด้วยการล้างพิษแบบองค์รวม	 ตับ,ลำไส้ใหญ่,ปัสสาวะ,เหงื่อ,หายใจ	
สมาธิ(ใจ)	

(ดูในภาคผนวก)		
2.อย่าเอาพิษใดๆ	เข้าสู่ร่างกายอีก		
3.ฟื้นฟูร่างกายโดยการปฏิบัติตามแนว	 12	 อ.	 (รายละเอียดในบทที่7)	

บำรุงร่างกายด้วยอาหารฤทธิ์เย็นตามธรรมชาติ	 ซึ่งปราศจากเคมีใดๆ	 ร่างกาย
จะฟื้นฟูระบบภูมิต้านทาน	และระบบซ่อมแซมตนเองได้ตามธรรมชาติ	อาทิ	

-ตัดการกินน้ำตาล		

-กินอาหารออแกนิก	 เน้นผัก	 ผลไม้เป็นหลัก	 ผสมด้วยนัทที่ดีๆ	 (ยกเว้นอัล
มอนด์ห้ามกินแบบดิบ)	กินผลไม้ที่มีรสไม่หวานจัด	 เช่น	ฝรั่ง	ชมพู่	อย่ากินผลไม้
จากต่างประเทศ	 	

-กินผักผลไม้ที่เป็นยา	 เช่น	 บัวบกสดๆ	 ผักพื้นบ้าน	 จูจิงฉ่าย	 โหระพา	 ใบ
คาวตอง	ฯลฯ	เอาศาสตร์หมอเขียวมาช่วย	เช่น	กินผัก-ผลไม้ที่มีรสเย็น		

ผักที่มีฤทธิ์เย็น	เช่น	ข้าวโพด	ขนุนดิบ	ดอกสลิด	(ดอกขจร)	ฝัก/ยอด/ดอก
แค	กระหล่ำดอก	ก้านตรง	กวางตุ้ง	ผักกาดฮ่องเต้	ผักกาดขาว	ผักกาดหอม	ใบ



      26

เตย	ผักติ้ว	ตังโอ๋	ใบ/ยอดตำลึง	ถั่วงอก	ปวยเล้ง	ผักปลัง	หยวกกล้วย	ปลีกล้วย	
ก้านกล้วย	กล้วยดิบ	หัวไช้เท้า	(ผักกาดหัว)	ก้างปลา	พญายอ	(เสลดพังพอนตัว
เมีย)		

มะละกอดิบหรือห่าม	 มะเขือเปราะ	 มะเขือลาย	 มะเขือยาว	 มะเขือเทศ	
มะเดื่อ	 มะอึก	 ใบมะยม	 ใบมะขาม	 ฟักทองอ่อน	 ยอดหรือดอกฟักทอง	 ยอด
ฟักข้าว	ยอดฟักแม้ว	ฟัก	แฟง	แตงต่างๆ	ย่านางเขียว-ขาวมังกรหยก	มะรุม	ยอด
มะม่วงหิมพานต์	 	ว่านกาบหอย	ว่านหางจระเข้	ว่านมหากาฬ	ทูน	(ตูน)	ว่านง็อก	
(ใบหูลิง)	ผักว่าน	รางจืด	โสมไทย	ใบส้มป่อย	ส้มเสี้ยว	ส้มรม	ส้มกบ	อ่อมแซบ	
(เบญจรงค์)	ยอดอีสึก	(ขุนศึก)	อีหล่ำ	ผักหวานป่า	ผักหวานบ้าน	เหงือกปลาหมอ		

ส่วน	ผลไม้ฤทธิ์เย็น	ประกอบด้วย	สับปะรด	สตรอเบอรี่	สาลี่	ส้มโอ	ส้มเช้ง	
ส้มซ่า	ส้มเกลี้ยง	สมอไทย	 	มังคุด	มะยม	มะขวิด	มะดัน	มะม่วงดิบ	มะละกอดิบ-
ห่าม	 มะขามดิบ	 กล้วยน้ำว้าห่าม	 กล้วยหักมุก	 แก้วมังกร	 กระท้อน	 แคนตาลูป	
ชมพู่	 เชอรี่	น้ำมะนาว	น้ำมะพร้าว	 ลางสาด	 แตงโม	 แตงไทย	 ลูกหยี	 หมากเม่า		
ทับทิมขาว	ลูกท้อ	

กรณีที่คั้นเป็นน้ำผลไม้	ที่กินได้มี	น้ำมะละกอดิบ	แก้วมังกร	และมะเขือเทศ	

4.ฟื้นฟูภูมิต้านทานขอให้เชื่อมั่นในพลังธรรมชาติที่มีในตนเอง	 ต้องใจ
เย็นปลูกมะม่วงวันนี้คงไม่ได้ผลในวันพรุ่งนี้	เพราะการซ่อมแซมตัวเอง	การรักษา
ด้วยธรรมชาติย่อมค่อยเป็นค่อยไป	 เป็นการแก้ที่ต้นเหตุ	 หายแล้วหายเลย	
เพราะดับที่เหตุ	 ระบบภูมิต้านทานที่สำคัญในการสู้กับมะเร็งคือระบบน้ำเหลือง	
ซึ่งถูกมองข้ามกันไปอย่างน่าเสียดาย	 คนไทยแต่เดิมเราให้ความสำคัญกับเรื่อง
นี้มาก	ทุกคนจะเคยได้ยินคำว่าน้ำเหลืองไม่ดีแต่น้อยคนจะใส่ใจว่าเรื่องนี้สำคัญ
อย่างยิ่งยวดในการป้องกันและบำบัดมะเร็ง”ตับดีภูมิต้านทานดี”ตับเป็นอวัยวะ
ที่สำคัญที่สุดในการขจัดพิษที่อยู่ในร่างกายคือตับถ้าตับดีก็จะช่วยขจัดพิษได้ดี	
แต่ถ้าตับไม่ดีก็สู้มะเร็งลำบาก	 เพราะที่พิษซึ่งส่วนใหญ่มาจากเคมีที่มาจาก
อาหารและยาตลอดจนโลหะหนักที่ตกค้างจะสะสมมากขึ้นเรื่อยๆภูมิต้านทาน
และอวัยวะทั้งหมดก็ไม่สามารถทำงานได้เป็นปกติตามธรรมชาติ	
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5.ทำให้ร่างกายเป็นด่างไว้ตลอดเวลา	 ให้ค่าพีเอชของเลือดอยู่ระหว่าง	
7.35-7.45	 ไม่บริโภคเนื้อสัตว์ทุกชนิด	 งดนม	 เนย	 ชีส	 โยเกิร์ต	 ไข่	ดื่มน้ำแร่ที่มี
ฤทธิ์เป็นด่าง	ค่าพีเอชประมาณ	7.5-8.5	

6.อยู่ในสถานที่ที่อากาศบริสุทธิ์	 มีออกซิเจนสูง	 คาร์บอนไดออกไซด์ต่ำ	
หมายถึงหลีกเลี่ยงอากาศในเมืองใหญ่	 มลพิษทางอากาศ	 หลีกเลี่ยงห้องแอร์ที่
ไม่มีการระบายอากาศที่ดีพอเช่น	 ในสำนักงานที่อยู่ในอาคารสูง	 และการอยู่บน
อาคารสู	

7.อาบแดดหลังอาหารเช้า	และ/หรือกลางวัน	เท่าที่โอกาสอำนวย	
การกระโดดท่านี้มีข้อดีคือ	 ทำให้น้ำเหลืองหมุนเวียนได้ดี	 โดยเฉพาะ

บริเวณไหปลาร้า	 ซึ่งมีท่อน้ำเหลืองที่เข้าสู่ปอดและหัวใจ	 อันนี้สำคัญมาก	 ควร
กระโดดอย่างน้อยวันละ	60-100	ครั้ง	หรือวันละกี่ครั้งก็ได้	ถ้ารู้สึกว่านั่งๆ	นอนๆ	
มากเกินไป		

การโดดท่านี้เพิ่ม	HDL	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์แนะนำให้ใช้แทมโพลีน	
(Tampolin)	ซึ่งเป็นแผ่นผ้ากลมๆ	สำหรับกระโดดและเด้งได้		

การโดดบนแทมโพลีน	 เป็นการกระตุ้นเซลล์ทั้งร่างกายให้ตื่นและกระตุ้น
น้ำเหลือง	ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ	

การสู้มะเร็งในคราวนี้	 เราจะสู้แบบไม่ต้องใช้เงินเข้าทุ่ม	 เพราะเป้าหมาย
ทางยุทธศาสตร์	(Strategic	objective)	ของผู้เขียนคือ	หายจากมะเร็งด้วยต้นทุน
ต่ำ	สบาย	สบาย	 			เริ่มจากตัวคนไข้ต้องมีอิทธิบาทสี่	ไม่ใช่บอกว่าความเจ็บป่วย
เป็นหน้าที่ของหมอ	 กินอาหารมังสวิรัติถึงจะได้เลือดที่เป็นด่าง	 งดกินของหวาน
เด็ดขาด	 	 เพราะเป็นอาหารหลักของมะเร็ง	 ต้องออกกำลังกายเพื่อให้น้ำเหลือง
เดินสะดวก	 เป็นการสร้างภูมิต้านทาน	 ไม่เครียด	 และอยู่ในที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์	
ผลของยุทธศาสตร์	 7	 ข้อ	 และใช้หลัก	 12	 อ.	 ที่จะกล่าวต่อไปทำให้ผู้เขียนหาย
จากมะเร็งต่อมลูกหมากมา	7	ปีแล้ว(2552-2559)	ไม่มีอาการอะไรที่เป็นเหมือน
ก่อนถ้าจะให้ไปตรวจโดยตัดชิ้นเนื้อเพื่อพิสูจน์	 ก็ไม่มีเหตุผลให้เจ็บตัว	 ดูจาก
อาการโดยรวมก็พอใจแล้วว่าทุกอย่างดีขึ้นเรื่อยๆ	 	 	 	 	 	

บทที่	7	ป้องกันและสู้มะเร็งด้วย	12	อ.	

หากบอกว่าการรักษาการเจ็บป่วยเป็นหน้าที่ของหมอ	และตัวเรายังใช้ชีวิต
ตามความเคยชินอย่างที่อยากทำ	 ถือว่าแพ้ตั้งแต่ยกแรก	 เพราะไม่มีใจอยากสู้	
เราต้องรักและรู้จักดูแลตัวเอง	เห็นประโยชน์ของการสู้กับมะเร็งว่า	สุดท้ายเราจะ
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ได้ชีวิตใหม่ที่ดีกว่าเดิม	 ศึกษาหาความรู้ว่าต้นเหตุมาจากไหน	 และแก้ที่สาเหตุ
ตามหลัก	12	อ.	ซึ่งประกอบด้วย		

1	อิท		ได้แก่		 1.อิทธิบาทสี่	
3	อา		ได้แก่			 2.อาหาร		 3.อากาศ		 4.อารมณ์	
4	ออก		 ได้แก่		 5.ออกกำลังกาย		6.ออกแดด		 7.ออกพิษ		

8.ออกสู่ชนบท		
3	เอน		 ได้แก่		 9.เอนกาย			10.เอ็นดู			 11.เอ็นเนอร์จี	(energy)	
1	อะ		ได้แก่	12.อดีตกรรม	

ขยายความได้ดังนี้	
อ.	ที่	1	อิทธิบาทสี่		

ปัจจัยแห่งความสำเร็จสี่ประการ	ประกอบด้วย			
ฉันทะ	เราต้องมีความรักสุขภาพของตัวเองอย่างแท้จริงเสียก่อน	ต้องรู้สึก

เป็นสุขและโชคดีมาก	ถ้าสุขภาพร่างกายยังแข็งแรงสมบูรณ์ปราศจากโรคภัย	
ยิ่งดูอ่อนกว่าวัยก็ยิ่งมีความสุข	และสนุกกับการที่มีอายุขัยยืนยาวอย่างแข็งแรง	

วิริยะ	มีความมุ่งมั่น	ความอุตสาหะ	และมีวินัยในการดูแลตัวเอง	เช่น	การ
ออกกำลังกายถ้าเรามีฉันทะคือ	ความปรารถนาที่จะมีความสุขและสนุกกับการที่
จะมีสุขภาพดีดังกล่าว	วิริยะก็จะเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติ	ขวนขวายที่จะหาความ
รู้	ขยันในการหาช่องทางที่จะให้ตนเองมีสุขภาพดี	มีวินัยในการกิน	การออก
กำลังกาย	การนอนหลับพักผ่อน	หลีกเลี่ยงพิษภัยทั้งหลาย	ให้เวลากับการดูแล
สุขภาพเป็นลำดับต้นๆ	ไม่ใช่ผลิตไว้ก่อน	
	 จิตตะ		คือการมีใจจดจ่อต่อการกระทำใดๆ	ให้มีสติ	ระลึกอยู่เสมอว่าทำ
อย่างไร	สุขภาพจึงจะดี	เช่น	เลือกกินอาหารอร่อยที่มีอยู่หลากหลายในปัจจุบัน	
ทั้งที่ทราบอยู่แล้วว่าส่งผลเสียต่อสุขภาพ	หรือพึงพอใจกับการกินอาหารที่ไม่มี
โทษ	มีแต่ประโยชน์	มีความอร่อยตามธรรมชาติ	กินแล้วแข็งแรงอายุขัยยืนยาว	
มีสติที่จะละเว้นอาหารที่อร่อยที่มีโทษต่อร่างกาย	

ต้องดูว่าเราจะกินเพื่อสุขภาพ	หรือเพื่อความอร่อย	เพราะของอร่อยบาง
อย่าง	อาจมีสิ่งไม่ดีอยู่ด้วย	เช่น	สารกันบูด	ผงชูรส	เคมีที่ให้กลิ่นสีถูกใจเรา	
ภาชนะพาสติกที่สะดวกต่อการนำกลับบ้าน	โดยฉพาะอาหารที่ใส่ถุงพาสติก	ซึ่ง
บางทีใส่อาหารร้อนและมีน้ำมัน	จะละลายสารก่อมะเร็งเข้าไปในอาหาร
มากมายดังนั้น	ควรมีสติในการกิน	

วิมังสา	ความเป็นเลิศในสิ่งที่ตั้งเป้าไว้	ความสำเร็จจะเกิดขึ้น	ได้ก็ต้องมี	
ฉันทะ	วิริยะ	จิตตะ	เกิดขึ้นก่อน	ความเป็นเลิศจึงจะเกิดขึ้นได้	คือ	วิมังสา	
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ตามหลักอิทธิบาทสี่เราต้องเน้นที่ฉันทะ	ถ้าต้องการมีสุขภาพดี	อายุยืนยาว	
ต้องมีฉันทะเกิดขึ้นก่อน	วิริยะ	จิตตะ	วิมังสา	จะตามมาเอง	เคล็ดลับคือหมั่นคิด
บ่อยๆว่าหากสุขภาพดีส่งผลดีอย่างไร	อายุยืนยาวดีอย่างไร	เช่น	มีโอกาส
ทำบุญกุศลมากขึ้น	อยู่กับลูกหลานไปนานๆ	ได้ทำในสิ่งที่อยากทำมากขึ้น	ความ
สุขก็ตามมา	กำลังใจที่จะลด	ละ	เลิก	สิ่งที่เสพติดในรสชาติ	ที่ทำให้เราเสีย
สุขภาพ	ฝึกกินอาหารธรรมชาติๆ	ออกกำลังกาย	ฯลฯ	ก็จะตามมา	

อ.ที่	2	อาหาร			
หากใช้สามัญสำนึกคิดดู	ถามว่ามนุษย์ก่อนยุคหมื่นปี	ที่แล้วจุดไฟเป็นไหม	

มีอาวุธใช้หรือไม่	คำตอบคือไม่	ทั้งสองอย่างการกินอาหารสุกและกินเนื้อสัตว์
ค่อยๆ	เริ่มมีเมื่อประมาณหนึ่งหมื่นปีมานี้เอง	มนุษย์บังเกิดขึ้นมา	3	ล้านปีแล้ว	
เกิดมาเหมือนอดัมกับอีฟ	กินผลไม้เป็นอาหาร	ทางพุทธศาสนาบอกว่าเริ่มต้น
เกิดมามนุษย์กินง้วนดิน	ต่อมาเป็นข้าวต้นกัปล์	(น่าจะมีลักษณะผลไม้เช่นกัน	
โดยเปิดฝาแล้วกินได้เลย)	มนุษย์หมื่นปีก่อนไม่ได้กินข้าว	การปลูกข้าวเพิ่งมีเมื่อ	
6	พันปีมานี้เอง		

มนุษย์เป็นสัตว์กินพืช	สรีระของเราเหมาะแก่การกินพืช	กินผลไม้เป็นหลัก	
ใบไม้	พืชหัวและเมล็ดเปลือกแข็งเป็นรอง	ระบบย่อยของมนุษย์	ถูกออกแบบ
สำหรับย่อยผลไม้		ไม่ใช่เนื้อสัตว์		

น้ำย่อยในกระเพาะของสัตว์กินเนื้อ	มีความเป็นกรดสูงกว่าน้ำย่อยของ
มนุษย์	ประมาณ	20	เท่า	จึงย่อยเนื้อได้อย่างเร็วโดยไม่ต้องเคี้ยวให้ละเอียด	พอ
ถึงลำไส้	ลำไส้มีหน้าที่ดูดซึมอย่างเดียวไม่ต้องช่วยย่อย	ลำไส้สั้น	เพราะต้องขับ
ออกอย่างรวดเร็ว	มิฉะนั้นจะเน่าเสีย		

ถ้าเรากินเนื้อสัตว์เข้าไป	กระเพาะต้องใช้เวลาในการย่อยด้วยกรดที่มีอยู่
น้อยนิด	ประมาณ	3	ชั่วโมงจึงเริ่มปล่อยเข้าลำไส้เล็ก	ลำไส้เล็กของมนุษย์	ทำ
หน้าที่ทั้งย่อยและดูดซึม	น้ำย่อยในลำไส้เล็กเป็นด่าง	ย่อยเนื้อสัตว์ได้ยากมาก
ประกอบกับเนื้อสัตว์ไม่มีไฟเบอร์เลยจึงเดินทางในลำไส้เล็กช้ามากกล่าวคือใช้
เวลาประมาณ	3	วัน	ทำให้เนื้อสัตว์ตกค้างอยู่ในลำไส้เล็ก	กินวันนี้กว่าจะเป็น
อุจจาระในลำไส้ใหญ่อย่างเร็วประมาณ	3	วัน	อาหารจึงเน่าแล้วเน่าอีกใน
ลำไส้เล็กและลำไส้ใหญ่		

ตับจึงทำงานหนักมากเมื่อกินเนื้อสัตว์	เพราะต้องขับพิษจากการเน่าบูด
ที่มาจากเนื้อสัตว์		เนื้อสัตว์ใหญ่ยิ่งอันตราย	เพราะย่อยยากมาก	ส่วนผักผลไม้
ใช้เวลาย่อยในลำไส้เล็กเพียง	ประมาณ	4-6	ชั่วโมง	ประการสำคัญคือ	หมูและ
ไก่ในปัจจุบันถูกเพาะเลี้ยงแบบอุตสาหกรรม		
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ตัวอย่างเช่น	ไก่	เริ่มต้นก็โดนฉีดฮอร์โมน	กินอาหารผิดธรรมชาติ	ตลอด
ทั้งชีวิตไม่เคยได้รับแสงแดด	และฉีดยาปฏิชีวนะซึ่งตกค้างถึงคนเราด้วย	หมูก็
เช่นกันมีสารเร่งเนื้อแดง,ฮอร์โมน,ยาปฎิชีวนะ	หรือโรคในสัตว์	เช่น	หวัดนกใน
ไก่	เชื้อราและไวรัสในหมู	โรควัวบ้า	เป็นต้น	

มีการพิสูจน์ทางการแพทย์แล้วว่า	ร่างกายของมนุษย์	ไม่ว่าฟัน	ลำไส้เล็ก
ซึ่งยาวเป็น	3	เท่าของลำตัว	เมื่อเทียบกับสัตว์กินเนื้อซึ่งยาวแค่	1	เท่าของลำตัว	
ดังนั้น	เราไม่ใช่สัตว์กินเนื้อแน่นอน	ส่วนกรดในกระเพาะมนุษย์	เป็นตระกูล
กรดเกลือ	(Hydrochloric	Acid)	ที่ร่างกายสร้างขึ้นมา	ซึ่งมีความเป็นกรดน้อย
กว่าของสัตว์กินเนื้อประมาณ	20	เท่า	มีค่าพีเอช	2.5	ค่าความเป็นกรดเท่าๆกับ
น้ำอัดลมแค่นั้นเอง	ย่อยเนื้อสัตว์ได้ช้ามากๆ				ส่วนน้ำย่อยของสัตว์กินเนื้อ	มี
ความเป็นกรดสูงมาก	ค่าพีเอชไม่เกิน	1	ตัวอย่างเช่น	งู	sinv	จระเข้	เวลากินเนื้อ
สัตว์ไม่ต้องเคี้ยว	เพราะกรดในกระเพาะย่อยได้หมดในเวลาอันสั้น	

กอริลลาหรือลิงชิมแปนซีเป็นสัตว์ใกล้เคียงมนุษย์ที่สุด	พวกสัตว์เหล่านั้น
ไม่ต้องกินอาหาร	5	หมู่	เหมือนมนุษย์	มันกินแต่พืช	และผลไม้	ดูอย่างช้างน้ำ
หนัก	5-6	ตันกินแต่พืช	ดังนั้น	ตามที่บอกว่ามนุษย์เราต้องกินอาหารตามหลัก	5	
หมู่	จึงไม่เป็นความจริง	

ปี	2552	มีข้อมูลของฝรั่งระบุว่า	มะรุมมีโปรตีนมากกว่านม	2	เท่า	มี
แคลเซียมมากกว่านม	4	เท่า	วิตามินซีมากกว่าส้ม	7	เท่า	มีวิตามินเอมากกว่า
แครอท	4	เท่า	และมีโปแตสเซียมมากว่ากล้วยหอม	3	เท่า	

	ถามว่าหากไม่กินเนื้อสัตว์เราจะได้โปรตีนจากไหน?		
คำตอบคือ	ในถั่ว	พืชผัก	มีโปรตีนอยู่มากมาย	แต่เขาไม่ให้เรารู้	พยายาม

ล้างสมองให้นึกว่า	โปรตีนต้องได้จากเนื้อ	นม	ไข่	เพื่อจะขายของให้คนกินแล้ว
ป่วยก็ขายยาให้เราเพื่อรักษาตัว	

สรีระของมนุษย์ถูกออกแบบให้กินผัก	ผลไม้	เมื่อกินนมวัว	เนื้อสัตว์	จึง
ทำให้ป่วย	

จำได้ว่าสมัยเป็นเด็ก	คนเลี้ยงไก่ด้วยใบกระถิน	ยังสงสัยว่ามันเลี้ยงไก่ได้ดี
อย่างไร	สอบถามได้ความว่าใบกระถินมีโปรตีนประมาณ	15	เปอร์เซ็นต์	ในข้าว
กล้องมีโปรตีน	7	เปอร์เซ็นต์	วิตามิน	แร่ธาตุ	และน้ำมันรำข้าวอย่างดี	ส่วน
ข้าวโพดหวานมีโปรตีนเกือบ	10		เปอร์เซ็นต์		

ดังนั้น	เรากินข้าวกล้อง	ข้าวโพด	ถั่ว	นัท	ก็ได้โปรตีนเพียงพอแล้ว	โปรตีน
จากถั่วเป็นโปรตีนชั้นดี	ไม่มีพิษภัยเหมือนที่ได้จากเนื้อสัตว์	
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แต่คนส่วนใหญ่ไม่ทราบ	เพราะบริษัทผู้ทำอุตสาหกรรมด้านอาหารนี้เกรง
ว่า	จะไม่มีคนกินอาหารที่เขาผลิตขึ้นมา	ทั้งที่ความจริงแล้วโปรตีนจากพืชผัก
เป็นโปรตีนชั้นดี	ส่วนโปรตีนจากสัตว์เป็นชั้นเลว	และมีอันตรายมาก	

โปรตีนจากสัตว์ทำให้ร่างกายเป็นกรด	เนื้อสัตว์	เช่น	เนื้อหมูสันในมี
โปรตีนแค่	25%	นอกนั้นเป็นไขมันที่อันตราย	พังผืด	และไม่มีไฟเบอร์เลย		

เต้าหู้มี	40	เปอร์เซนต์	ส่วนถั่ว	เช่น	ถั่วเหลืองมีโปรตีน	27%	ส่วนที่เหลือ
เป็นไขมันที่ดี	วิตามิน	แร่ธาตุ	คาร์โบไฮเดรตที่มีใยอาหาร	โดยรวมเมื่อกิน
เข้าไปแล้วทำให้เลือดเป็นด่าง	

มะเร็งชอบสภาวะเป็นกรด	และเติบโตได้ดีในสภาวะเป็นกรด	ไม่ชอบเลือด
ที่เป็นด่าง	

อาหารที่ทำให้เลือดเป็นด่างคือผัก	ผลไม้	ส่วนเนื้อสัตว์	นมวัว	แป้ง	น้ำตาล	
ทำให้เลือดเป็นกรด	หากจะเลี่ยงมะเร็ง	อย่ากินอาหารที่ทำให้เลือดเป็นกรด			

ผู้เขียนกินนัท(เมล็ดเปลือกแข็ง)	วันละสองสามกำมือเป็นอาหาร	ในนัท
อุดมด้วยน้ำมันไม่อิ่มตัวที่ดี	มีโอเมก้า	3	สูง	(ยกเว้นอัลมอนด์และถั่วลิสงมีโอเม
ก้า	6	สูง)	ถ้าอยู่ในสภาพธรรมชาติที่ยังไม่ได้บดหรือโดนความร้อนส่วนที่เป็น	
น้ำมันก็ยังคงสภาพเดิมแต่ถ้าโดนความร้อนบางส่วนจะเปลี่ยนเป็น	Transfat	สิ่ง
ไม่ดีต่อร่างกาย	ในนัทมีสารอาหารมากมาย	เช่น	โปรตีน	วิตามิน	เกลือแร่	และมี
ไฟเบอร์สูง	โดยเฉพาะวอลนัทกับพีแคนมีประโยชน์มาก				

นัทของไทยที่กินได้แต่ต้องเป็นแบบที่ไม่ผ่านการทอด	เช่น	เกาลัด	
มะม่วงหิมพานต์	ส่วนถั่วลิสงไม่ควรกิน	เพราะมีอะฟลาทอกซินสูง		

หลายปีก่อน	มีการเก็บข้อมูลถั่วลิสงโดยกระทรวงสาธารณสุข	จาก
ตลาดสดทั่วกรุงเทพฯ	พบว่า	80	เปอร์เซ็นต์	มีอะฟลาทอกซิน	ถามว่าควรกิน
ไหม?		

ทำไมถึงถั่วลิสงจึงมีอะฟลาทอกซิน?	
ถั่วลิสงมีเชื้อรามาตั้งแต่กระบวนการเก็บเกี่ยวแล้ว	สาเหตุจากเกษตรกรนำ

ถั่วที่เก็บได้มากองสุมกันไว้ในถุงปุ๋ย	เนื่องจากเปลือกถั่ลิสงเป็นรูพรุน	เมื่อพบกับ
ความชื้นทำให้เกิดเชื้อราได้ง่าย	เรียกว่ามีเชื้อราตั้งแต่ตอนรอการขนส่งเข้า
โรงงาน	ทางแก้ไขจึงต้องควบคุมตั้งแต่การเก็บเกี่ยว		

ศ.ดร.วิชัย	เอกทักษิณ	ผู้สถาปนาทฤษฎีอาหารแสลง	รวบรวมข้อมูลและค้น
พบว่าการกินเนื้อสัตว์แต่ละอย่างทำให้เจ็บป่วยเป็นโรคอะไรบ้าง	(อาจารย์เคย
สอนที่มหาวิทยาลัยมหิดล	ปัจจุบันเปิดคลินิกเลียบคลองประปา	เป็นแพทย์จบ
จากญี่ปุ่น	เชี่ยวชาญเรื่องน้ำเหลือง	เป็นนายกสมาคมมังสวิรัติแห่งประเทศไทย	
และกินมังสวิรัติมากกว่า	30	ปี	ซึ่งจะกล่าวถึงในตอนต่อไป)	ศ.ดร.วิชัย	กล่าวว่า
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ในอดีตผู้หญิงญี่ปุ่นน่องทู่ๆ	เหมือนขาโต๊ะบิลเลียด	สาเหตุจากกินหมูมากไป	น้ำ
ซุปใช้จากกระดูกหมู	น่องจึงเป็นรูปร่างดังกล่าว		

กล่าวโดยสรุปคือ	ห้ามกินเนื้อสัตว์	เพราะเป็นการนำสปอร์ของเชื้อราเข้าสู่
ร่างกาย(ดูรายละเอียดในสาเหตุการเกิดมะเร็ง)และเป็นการเติมพิษให้กับเซลล์
มะเร็ง		

เพราะหลัก	12	อ.	คือ	เอาพิษออก	และบำรุงร่างกาย		
	 ในส่วนของผักผลไม้	ควรกินแบบดิบและสด	ปลูกแบบออแกนิกหรือเกษตร
อินทรีย์	กินผักพื้นบ้าน	เพราะมีคุณค่าทางอาหารสูง	ไม่จำเป็นต้องกินผักสลัด
แบบฝรั่ง		

น่าสังเกตว่าถ้าพืชผักเหล่านั้นปลูกในป่า	จะมีสารอาหารมาก	ตัวอย่างเช่น	
ผักหวานป่า	ยอดติ้ว	ยอดมะกอก	มะรุม	ขี้เหล็ก	เป็นต้น	เนื่องจากพืชพวกนี้เป็น
ไม้ยืนต้นรากลงลึก	ต้นสูงเท่าไรมีรากแก้วลึกลงดินเท่านั้น	ทำให้ได้สารอาหาร
หลากหลายมากกว่า	ผักที่มีรากตื้นๆ	อยู่ผิวดิน		

ถามว่าควรกินคาร์โบไฮเดรตหรือไม่?		 	
เราโดนล้างสมอง	ถูกครอบงำตั้งแต่เกิดว่า	ต้องกินข้าว	กินนม	กินเนื้อสัตว์	

ขอถามหน่อยว่ามนุษย์หมื่นปีก่อนเคยกินข้าวไหม	เมล็ดข้าวมีแกลบซึ่งเป็น
เปลือกแข็งหุ้ม	หากจะกินต้องเอาหินมากะเทาะแล้วต้ม	

วัฒนธรรมการกินข้าวเกิดขึ้นเมื่อหกพันปีนี้เอง	มนุษย์สมัยก่อนอยู่ในถ้ำ	
ยังชีพด้วยการเข้าป่าหาผลไม้	ถึงยุคสำริดมีบ้านอยู่	มีโลหะ	ภาชนะ	มีค้อน	ขวาน
หิน	ไปเก็บข้าวในป่า	ลองต้มกินเห็นว่าอร่อยดี	ก็เก็บมาต้มกิน	และทำเม็ดข้าว
ตกอยู่ข้างบ้าน	พอถึงฤดูฝนเมล็ดข้าวโดนฝนก็งอกเป็นต้น	ทีนี้ก็เอาเมล็ดข้าวมา
ปลูกใกล้ๆ	บ้าน	ปลูก	3-4	เดือนเก็บเป็นข้าวเปลือกไว้ในยุ้ง	ตอนก็นำมาตำ	ไม่
ต้องเข้าป่าเพื่อเก็บข้าว	จึงเกิดวัฒนธรรมการกินข้าว	เพราะมนุษย์จุดไฟเป็น	และ
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อย่างไรก็ดี	หากกินข้าวมากไปก็ทำให้ป่วยได้		
เนื่องจากในข้าวมีแป้งมาก	และกระตุ้นฮอร์โมนไอโคซานอยด์	

(Eicosanoide)	เป็นฮอร์โมนที่มาจากโพรสตาแกลนดิน	(prostaglandins)	ซึ่งมี
ทั้งตัวดีและไม่ดี	หากกินแป้งมากเกินไป	ทำให้ตัวเลวเกิดเยอะ	เกิดการอักเสบ
เงียบระดับเซลล์	เช่น	ร้อนใน	เป็นโรคเกี่ยวกับความเสื่อม	สุดท้ายมีส่วนทำให้
เกิดมะเร็งได้ง่ายขึ้น		

โดยเฉพาะแป้งสาลีที่นำมาทำขนมปัง	นับเป็นอันตรายอย่างยิ่งยวด	
แป้งสาลีมี	กลูเตน	(gluten)	เป็นโปรตีน	แม้แต่ฝรั่งยังกลัวแต่มีอาการแพ้

น้อยกว่า	เพราะกินมานานหลายพันปีแล้ว	ทำให้เกิดอาการต่างๆ	เช่น	เป็น
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ภูมิแพ้	ไมเกรน	ปวดท้อง	ท้องเสีย	ปวดเมื่อย	ทำให้เกิดการอักเสบเงียบ	
(Silence	lnTlamation)	ทำให้ร่างกายมีสภาพเป็นกรดอยู่ตลอดเวลาซึ่งนานเข้า
ก็เป็นเหตุของมะเร็งได้		

ในต่างประเทศอาหารที่ขายดีต้องมีคำว่า	“กลูเตน	ฟรี”	หมายความว่า	ไม่
มีกลูเตน	แต่ประเทศไทยยังไม่ค่อยรู้จัก		

คนจีนใช้กลูเตนเช่นกันคือ	หมี่กึ้น	โดยนำมาทำเป็น	เนื้อเทียม	หมูเทียม	
หากกินเจไม่เป็นก็มีโอกาสป่วยเช่นกัน	ถ้าจะกินเจ	ให้กินเต้าหู้	กินถั่ว	อย่ากิน
เนื้อสัตว์เทียม	เพราะมีโอกาสแพ้เช่นกัน		

โปรตีนเทียมมี	2	แบบคือ	หนึ่ง-โปรตีนแบบที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ทำออกมาจากถั่วเหลือง	หรือโปรตีนเกษตร	ตัวนี้ไม่ใช่กลูเตน		

สอง-โปรตีนที่สกัดจากข้าวสาลี	หรือแป้งสาลีคือกลูเตนเช่นกัน	

แป้งโฮลวีทเป็นแป้งสาลีที่ไม่ขัดขาว	ข้อดีคือยังมีไฟเบอร์	มีใยอาหาร	แต่มี
กลูเตนอยู่เช่นกัน	

สิ่งที่มะเร็งชอบสุดๆ	คือ	น้ำตาล	เนื้อสัตว์	อากาศที่ออกซิเจนน้อยๆ	อาหาร
เป็นกรด	คือ	เนื้อ	นม	ไข่	แป้ง	น้ำอาร์โอ	อาหารและเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูง	เช่น	
ในไอศครีม	คุกกี้	เค้ก	น้ำอัดลม	น้ำชาเขียวบรรจุขวด	ฯลฯ		

หากแก้ไขเรื่องมะเร็ง	ผลพลอยได้คือจะป้องกันและแก้โรคอื่นๆ	ด้วย	เช่น	
โรคหัวใจ	ความดัน	เบาหวาน	โรคเหล่านี้เป็นบริวารของมะเร็งทั้งสิ้น	

พออายุมากขึ้น	ต้องลดการกินแป้งและข้าว	กินข้าวให้น้อยลง	เพราะข้าว
สร้างฮอร์โมนตัวไม่ดี	คนหนุ่มสาวกิน	1.5	ทัพพีต่อวัน	คนสูงอายุกินครึ่งทัพพีก็
พอ	ตัวผู้เขียนเองกินข้าววันละครึ่งทัพพีเท่านั้น	

เคยมีบันทึกว่ามีคนอายุยืนสูงสุดชื่อ	ลี	ชุง	ยุน	อายุ	256	ปี	ดังนั้น	ต้องดู
ย้อนหลังว่ามนุษย์ดั้งเดิมกินอะไร	และกินให้เหมาะสม		

ปัจจุบันเรากินอาหารที่ปรุงสุกแล้วเป็นส่วนใหญ่	บางคนเกือบไม่กินของ
ดิบเลย	นับเป็นความผิดพลาดของมนุษย์	เนื่องจากในอาหารดิบนั้นมีเอนไซม์อยู่
เป็นจำนวนมาก		

เอนไซม์เป็นส่วนที่สำคัญมากสำหรับสิ่งมีชีวิตทุกชนิด	เป็นพลังที่ยิ่งใหญ่
กว่าวิตามินมาก	

เราไม่ควรกินอาหารที่ผ่านความร้อน	และต้องกินอย่างมีปัญญา	มีสติ	ไม่
กินอาหารที่ไม่ควรกิน	เช่น	ลาบปลาช่อน	ปลาดุกดิบๆ	รวมทั้งไข่ด้วย	
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ทำไมจึงไม่ควรกินไข่?	
การกินไข่คือฆ่าสัตว์	เพราะทำให้ไข่ฟักเป็นตัวไม่ได้	หากลูกเจี๊ยบออกมา

เป็นตัวผู้	จะถูกส่งฆ่าทันที	ทำเป็นลูกชิ้นไก่	ตัวแม่ไก่ถูกเลี้ยงไว้ในกรง	อายุถึงสี่
เดือนร่างกายก็โทรม	ออกไข่ได้น้อย	เดินไม่เป็น	เนื้อนิ่มเพราะไม่ได้ออกกำลัง
กาย	หลังจากนั้นถูกส่งไปเชือดขายให้มนุษย์กิน	จะเห็นว่ามีความเครียดอยู่ใน
ตัวแม่ไก่ตลอดเวลา	 นอกจากนี้	ไก่กินอาหารเม็ด	ซึ่งทำจากข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	
มีโอเมก้า	6	แต่ขาดแคลนโอเมก้า	3	(ซึ่งมีในเมล็ดพืช	แมลง)	แต่ปัจจุบันมีแต่โอ
เมก้า	6	ซึ่งมากเกิน	ทำให้เราเป็นมะเร็ง	และโรคเกี่ยวกับความเสื่อมทั้งหลาย		

มนุษย์จะมีสุขภาพแข็งแรงดี	หากได้รับโอเมก้า	3	และ	6	ในสัดส่วน	1/1	
ถึง	1/3		

มีรายงานการวิจัยว่า	คนอเมริกันมีโอเมก้า	3	และ	6	อัตราส่วน	1/30	คาด
ว่าคนไทยเป็นเช่นนั้น	เพราะเรากินอาหารตามอเมริกัน	บริษัทยักษ์ใหญ่ด้าน
อุตสาหกรรม	ยังผลิตไข่ที่มีโอเมก้าสาม	ออกมาด้วย		

อย่างไรก็ตาม	หากจำเป็นต้องกินไข่	ควรใช้วิธีต้ม	อย่าทอด		
วุ้นเส้น	เป็นแป้ง	ไม่มีโปรตีนจากถั่วเขียวอย่างที่เข้าใจกัน	
อาหารที่ทำจากแป้งหรือแป้งสาลี	ไม่ควรกิน	เพราะไม่มีไฟเบอร์เหลือเลย	

ส่วนข้าวขาว-ยังมีไฟเบอร์เหลืออยู่	1/2	ของข้าวกล้อง	อาหารฝรั่งอันตรายที่สุด	
เพราะใช้แป้งสาลี	ซึ่งมีกลูเตน	
	 ปัจจุบันประเทศไทยกำลังผิดพลาดอย่างรุนแรง	เพราะกินอาหารตามแบบ
ตะวันตก	ซึ่งผลิตด้วยเกษตรเคมี	ร่างกายเราจึงรับเคมีไปด้วย	
	 	
อาหารขยะ	(Junk	Foods)	

อาหารอีกประเภทที่น่ากลัวคือ	อาหารขยะ	(Junk	food)	อาหารขยะหรือจัง
ค์ฟูด	คืออาหารที่ผ่านกรรมวิธีการผลิตแบบทีละมากๆ	(mass	production)	เก็บ
ไว้ได้นาน	ส่วนมากอุดมด้วยแป้งขัดขาว	มีการแต่งสี	กลิ่น	เลียนแบบธรรมชาติ	
พูดง่ายๆ	คือมีสารเคมีปรุงแต่ง	และผงชูรส		

ประการสำคัญคือใส่น้ำตาลเยอะ	ซึ่งเป็นตัวทำลายร่างกาย	เป็นเหตุให้
เกิดโรคมะเร็ง	หัวใจ	
ขนมปังก็จัดอยู่ในอาหารประเภทนี้	เท่าที่เคยสำรวจดู	ขนมปังในประเทศไทย
ส่วนใหญ่ใช้แป้งสาลีซึ่ง	ไม่มีไฟเบอร์	แต่มีกลูเตน(Gluten)ใส่น้ำตาล	ใช้วัตถุกัน
เสีย	ทำให้เก็บไว้ได้นาน	บางรายใส่มาการีนซึ่งเป็น	Transfat	มีส่วนทำให้เป็น
มะเร็งและโรคหัวใจ	
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อันตรายจากวัตถุกันเสียคือ	เป็นสิ่งทำลายร่างกาย	ทำให้เกิดมะเร็ง		
บะหมี่สำเร็จรูปก็เช่นกัน	เป็นการทอดโดยระบบอุตสาหกรรม		
วิธีการทำคือจุ่มในสายพาน	พอน้ำมันแห้งก็เติม	ทอดแล้วทอดอีกทำให้มี

อนุมูลอิสระเข้าไปเป็นจำนวนมาก	ส่วนรสต่างๆ	เช๋น	รสต้มยำ	หรือหมูสับ	ก็
ไม่ใช่หมูสับจริงๆ	แต่เป็นกลิ่นและสีเคมี	เรากินเคมีเข้าไปทั้งนั้น		

บะหมี่สำเร็จรูปอุดมด้วยแป้งสาลี	ไขมัน(น้ำมันพืชที่อันตราย)	วัตถุกันเสีย	
โซเดียม	และสารเคมี	ซึ่งกินเข้าไปมีแต่จะอ้วนกับก่อให้เกิดโรคเกี่ยวกับความ
เสื่อมมากมาย	เช่น		มะเร็ง	หัวใจ	เบาหวาน	โรคไต	ความดัน	เมื่อกินน้ำตาลเยอะ
ทำให้เป็นโรคเบาหวาน	หากกินเกลือเยอะ	เสี่ยงต่อความดัน		 (ใส่ภาพ-เอดิ
สันพยากรณ์	พ.ศ.2445)	

“แพทย์แห่งอนาคตย่อมไม่พึ่งยา	แต่จะให้การรักษาผู้ป่วยด้วยการ
บำบัด	ด้วยการกำหนดอาหาร	ก็เป็นการป้องกันโรคา	โดยเจาะลงตรงต้น
เหตุ”	

อาหารอุ่นด้วยไมโครเวฟกินได้หรือไม่	?	
การกินอาหารที่อุ่นด้วยเครื่องไมโครเวฟอาจเป็นต้นเหตุของมะเร็ง	เพราะ

โครงสร้างโมเลกุลของอาหารเปลี่ยนไป		
การทำงานของเครื่องไมโครเวฟคือ	ส่งคลื่นไมโครเวฟไปยังอาหาร	ทำให้

โมเลกุลสั่นสะเทือนเสียดสีกันอย่างรุนแรงจนเกิดความร้อนขึ้น	การสั่นและ
เสียดสีกันอย่างรุนแรงนี้ทำให้โครงสร้างโมเลกุลเปลี่ยนไปจากธรรมชาติ	กลาย
เป็นสารไม่เคยมีในโลก		

เมื่อเรากินเข้าไปและย่อยถึงระดับเซลล์	เซลล์ก็รับของที่ผิดธรรมชาติ	เป็น
สารแปลกปลอมซึ่งอาจเป็นเหตุให้เซลล์ของเรากลายพันธุ์		

หากไม่เชื่อให้ทดลองนำซาลาเปาใส่ในเครื่องไมโครเวฟจนร้อนพอดีกิน	
หลังจากนั้นตั้งทิ้ง	

ไว้ให้เย็น	15	นาที	ซาลาเปาจะแข็งเป๊ก	แข็งแบบที่เราไม่สามารถสร้างความแข็ง
อย่างนี้ให้เกิดขึ้นได้โดยวิธีให้ความร้อนใดๆ	หากคุณกินก่อนที่มันจะแข็ง	อีก	15	
นาที	มันก็ไปแข็งอยู่ในท้องเช่นกัน	

ระบบย่อยอาหารจะย่อยอย่างไร?	ร่างกายเราเลือกน้ำย่อยไม่ถูก	เพราะ
ไม่รู้จักอาหารประเภทนี้		 		
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ถ้าคุณเป็นพวกที่ไม่เชื่ออะไรทั้งนั้น	นอกจากมีผลการวิจัยรองรับก็ไม่เป็นไร	
เพราะผู้เขียนใช้หลักการว่า	อะไรที่มันผิดธรรมชาติดั้งเดิม	ไม่เคยพบว่าไม่มีผล
เสียต่อมนุษย์	โดยเฉพาะผลระยะยาว		

ยกตัวอย่างเช่น	เนยเทียม	ผลิตออกมาขายเป็นล่ำเป็นสัน	ตั้งแต่หลัง
สงครามโลกครั้งที่	2	โดยมีการวิจัยรองรับ	(วิจัยแบบตั้งธง)	ว่าทำจากน้ำมันพืช
เป็นไขมันไม่อิ่มตัว	ทุกคนเชื่อกันทั้งโลกว่าดีกว่ากินเนยแท้	ซึ่งมีไขมันอิ่มตัว		

ปัจจุบันเป็นที่รับรู้กันแพร่หลายแล้วว่า	เนยเทียม,	มาการีน,	Trans	
fat,Hydroginated	fat,	Patial	Hy	droginated	fat	ตลอดจนครีมเทียม	กินแล้วมี
ปัญหาต่อสุขภาพทั้งนั้น	
	 ร่างกายของมนุษย์มีไขมันในตัวเราตั้งแต่เกิด	นมแม่ก็เป็นไขมันอิ่มตัว	ใน
ตัวเราไขมันทั้งร่างกายก็เป็นไขมันอิ่มตัวทั้งนั้น	ขณะที่เซลล์ทุกเซลล์ประกอบ
ด้วยคอเลสตอรอล	ซึ่งร่างกายสังเคราะห์ขึ้นมาเองถึง80%	ฮอร์โมนสำคัญๆ	
ของร่างกายประมาณ	80%	ต้องใช้คอเลสตอรอลเป็นวัตถุดิบในการสร้าง	แต่
ท่านทั้งหลายถูกครอบงำให้เชื่อแต่เรื่องที่มีผลการวิจัยรองรับเท่านั้น	ทำให้เชื่อ
ว่าไขมันอิ่มตัวไม่ดี	คอเลสตอรอลสูงเกินก็ต้องกินยา		

แล้วคนที่ป่วยไป	ตายไป	เพราะกินเนยเทียมเลียนแบบธรรมชาติ	ตาย
เพราะกินยาลดคอเลสตอรอลมีกี่ร้อยล้านคน	เขาทำวิจัยมาให้ท่านอ่านหรือไม่?		

ป่วยแล้วต้องชื้อยามากิน	กินยาก็มีผลข้างเคียง	ต้องกินยาของผู้ผลิตแก้
อาการเป็นลูกโซ่	จนร่างกายหมดสภาพ	ตายอย่างไม่สมศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์	ทำไมไม่ใช้หลักกาลามสูตรของพระพุทธเจ้า	ที่สอนให้อย่าเชื่ออะไรง่ายๆ	
แม้แต่สิ่งที่ผู้เขียนพูด	
	 ขอให้ใช้	สติ	ปัญญา	สามัญสำนึกให้มากๆ		

ขอถามข้อสุดท้ายว่าเราเชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือไม่?	คำตอบคือ	
เชื่อๆๆๆ	แล้วคำสอนของพระพุทธเจ้ามีงานวิจัยรองรับไหม?	
	 ผู้เขียนลองวิเคราะห์แผนครอบงำของบริษัทยา	และบริษัทอาหารข้ามชาติ
รวมทั้งบริษัทยักษ์ใหญ่ของไทยบางราย	กลยุทธ์ของพวกเห็นเงินเป็นพระเจ้ามี
ดังนี้	
	 1.ครอบงำระบบการศึกษาโดยเฉพาะหลักสูตรการแพทย์	ให้เชื่อเฉพาะที่มี
วิจัยระดับมาตรฐานโลก	เช่น	วารสารที่การแพทย์รองรับเท่านั้น	นอกนั้นถือว่า
เป็นความรู้ที่เลื่อนลอย	เชื่อถือไม่ได้	ไม่ต้องเสียเวลาอ่าน	เช่น	ความรู้ที่ตกทอด
กันมาหลายชั่วคน	ซึ่งพิสูจน์ได้โดยผลการรักษา	เช่น	แพทย์แผนไทย	แผนจีน	
และอายุรเวทของอินเดีย	ถือว่าเหลวไหลเชื่อถือไม่ได้	
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	 2.กำหนดมาตรฐานของการทำวิจัยที่เชื่อถือในระดับสากล	ต้องเป็นการ
วิจัยขนาดใหญ่ต้องมีกลุ่มตัวอย่างขนาดยักษ์	ซึ่งบริษัทเล็กๆ	หรือปัจเจกบุคคลมิ
อาจทำได้	
	 3.ให้ทุนทำวิจัยเฉพาะที่เข้าทางของบริษัทหรือตั้งธง	แล้วแอบจ้างผู้ที่มีชื่อ
เสียงทำวิจัยให้ผลดีเข้าทางที่บริษัทตั้งธงไว้	ผลเสียให้เลี่ยงหรือแอบไว้อย่าง
แยบยล	เช่นยาลดคอเลสตอรอล(Statin)เป็นต้น	
	 4.พยายามครอบงำให้ระบบการศึกษาและการออกกฎหมาย	มีแนวความ
คิดว่า	ถ้าไม่มีผลวิจัยที่เป็นสากล	เช่น	Medicud	jounal	(วารสารการแพทย์)	ไม่
ควรอ่านหรือให้ความสนใจ	ให้ถือว่าเหลวไหล	ไม่เป็นวิทยาศาสตร์	ไม่ต้องอ่าน
เสียเวลา	ถ้าปฎิบัติตามนั้นอาจผิดกฎหมาย	เช่น	ยาสมุนไพรของไทยที่รักษาโรค
มะเร็ง	ถ้าระบุว่ารักษามะเร็งผิดกฎหมาย	เพราะไม่มีการวิจัยทางการแพทย์แบบ
มาตรฐานโลกรองรับ		

พยายามสร้างภาพให้ประชาชนหวาดกลัว	เช่น	ระวังยาสมุนไพรมีสารสเต
อรอยด์	ปนเปื้อน	เป็นต้น	ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก	ดังจะเห็นว่าผู้ที่มี
การศึกษาสูงในปัจจุบัน	ส่วนใหญ่มีแนวความคิดเช่นนี้	ฉะนั้น	ถ้าเขาทำวิจัย
หลอกได้	ก็เชื่อเขาอย่างง่ายดาย	โดยไม่ใช้กาลามสูตร	สามัญสำนึก	หรือสติ
ปัญญาของตนเองเลย	
	 เขาจะจูงจมูกอย่างไรก็ได้	เพราะเชื่อสนิททันทีที่เห็นงานวิจัย	ของบางอย่าง
ที่เห็นกันชัดๆ	ยังไม่อยากสนใจ	ต้องรองานวิจัยออกมาก่อน	ถ้าคิดให้ดีกว่างาน
วิจัยจะออก	สิ่งนั้นอาจคร่าชีวิตมนุษย์ไปหลายหลายสิบหลายร้อยล้านคนแล้ว
ก็ได้	เช่น	น้ำมันพืช	มาการีน	และยาลดคอเลสเตอรอล	เป็นต้น	 	
5.กลุ่มที่เชื่องานวิจัยเท่านั้น	ถ้าไม่มีผลงานวิจัยระดับสากล	อีกหน่อยก็คงไม่
นับถือพระพุทธเจ้าเพราะท่านไม่เคยทำวิจัย		

ถึงตรงนี้บางท่านอาจนำเรื่อง	 “ธรรมะวิจะยะ”	ในบทโพชฌงค์	 7	มาอ้างว่า
พระพุทธเจ้าก็สอนให้ทำการวิจัยธรรมมะ	 นั่นเป็นคนละเรื่องกัน	 เพราะธรรมะข้อ
นี้ท่านสอนให้พิจารณาใคร่ครวญธรรมมะแต่ละข้อด้วยตนเองให้ถูกต้อง	 เช่น	
ท่านสอนให้มีความเพียร	ให้เพียรทำในสิ่งที่ชอบ	เช่น	เพียรขยันทำมาหากินเพื่อ
สร้างฐานะแบบสัมมาอาชีพ	 ไม่ใช่เพียรขยันที่จะไปปล้นธนาคาร	 เป็นต้น	 ท่าน
สอนให้ใช้สติปัญญาของตนเองในการพิจารณา	 ใช้ธรรมมะแต่ละข้อให้ถูกทาง	
ไม่ได้ทำวิจัยแบบมีกลุ่มตัวอย่างมากมายอย่างที่พูดกันทางโลก	
	 นอกจากนี้แล้ว	เรายังไม่ควรกินน้ำ	10	ประเภทต่อไปนี้	ประกอบด้วย		

1.น้ำตาล(อันตรายมากที่สุด)	2.น้ำนม	3.น้ำอัดลม	4.น้ำหวานใส่สี	5.น้ำชา
เขียว	6.น้ำผลไม้กล่อง	7.น้ำประปา	8.น้ำฝน	9.น้ำอาร์โอ	10.น้ำมันพืช						
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น้ำตาล	ฆาตรกรเงียบ		
การที่มนุษย์กินอาหารและสารอีกสารพัด	ทั้งหมดประกอบด้วยเคมี	เช่น	

สารกันบูด	ยาปฏิชีวนะ	สารพวกนี้จะฆ่าจุลินทรีย์ตัวดีในร่างกาย	การกินน้ำตาล
ส่งผลเสียต่อร่างกายเช่นกัน	

ปัจจุบันคนไทยกินน้ำตาลประมาณ	3	กิโลกรัมต่อเดือน	นายแพทย์บุญชัย	
อิศราพิสิษฐ์	เป็นนายแพทย์ผู้กล้าหาญชาญชัยที่ออกมายอมรับว่า	เดิมท่านกิน
อาหารผิดๆ	จนทำให้ป่วยถึง	6	โรค	และไม่ทราบว่าจะรักษาได้อย่างไร	ท่านให้
ข้อมูลว่าถ้าเอาน้ำตาลในเลือดมาดูปริมาณ	พบว่ามีแค่ครึ่งช้อนชาเท่านั้นที่
หมุนเวียนในระบบร่างกายปกติ		

ดังนั้น	การกินกาแฟใส่น้ำตาลสองช้อน	เท่ากับกินเข้าไปสี่เท่า	หรือกินชา
เขียวเติมน้ำตาลสิบช้อนชา	ส่งผลให้ร่างกายเจ็บป่วยได้	เมื่อร่างกายเจ็บป่วย
จิตใจก็ป่วยด้วย		

คนสมัยโบราณสอนวิธีการทำให้สุนัขดุแบบง่ายๆ	โดยเอาน้ำตาลคลุก
อาหารให้กิน	1	เดือน	จะกลายเป็นสุนัขดุทันที	แล้วคนล่ะ	โหมกินของหวานกัน
มากมายแล้วจะไม่ดุหรืออย่างไร		

การที่เด็กวัยรุ่นยกพวกตีกันทุกวันนี้	เพราะกินอาหารซึ่งใส่น้ำตาลมากไป	
เมื่อยี่สิบกว่าปีก่อนมีการทดลองในอเมริกา	เนื่องจากหมอสงสัยว่าน้ำตาล

อาจมีผลทำให้คนก้าวร้าว	เด็กซ้อมหรือรุมทำร้ายครูบ่อยมาก	จึงจับเข้าสถาน
กักกันและแบ่งเป็นสองกลุ่ม	

กลุ่มแรก-ให้กินน้ำตาลเหมือนเดิม	กล่าวคือ	ดื่มน้ำอัดลม	กินคุ้กกี้	
ช็อกโกแลต	ขนมหวานได้ตามปกติ	กลุ่มทีสอง-ไม่ให้กินน้ำตาลเลย	
	 ผ่านไปสองเดือน	ปล่อยกลับโรงเรียนและติดตามพฤติกรรม	ปรากฏว่า
กลุ่มที่งดน้ำตาลสองเดือนหายก้าวร้าว	เป็นปกติชน	ขณะที่กลุ่มแรกกลับเป็น
เหมือนเดิมคือก้าวร้าวสมิสั้นชกต่อย	เล่นงานคนอื่น			

หากเราบอกว่าแอลกอฮอล์เป็นยาเสพติด	เมื่อนำน้ำตาลไปหมักเป็น
แอลกอฮอล์	จะพบว่าสารเสพติดในน้ำตาลกับสารเสพติดในแอลกอฮอล์เป็นตัว
สืบเนื่องกัน		

น้ำตาลคือ	“ยาเสพติดอ่อนๆ”	ตัวหนึ่ง	ที่ผลิตและขายได้อย่างถูกต้องตา
มกฏหมาย	

เมื่อเรากินน้ำตาลมาก	จึงเสพติดน้ำตาลไปด้วย	น้ำตาลเป็นฆาตกรเงียบที่
น่ากลัวโดยเฉพาะน้ำตาลทรายขาว		
ปัจจุบันคนไทยบริโภคน้ำตาลเป็นจำนวนมากโดยไม่รู้ตัว	เพราะอยู่ในอาหาร
ทุกชนิด	รวมทั้งเครื่องดื่มด้วย		
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มีรายงานว่าปี	พ.ศ.2537	คนไทยบริโภคน้ำตาลประมาณ	1	กก./เดือน	
ปี	พ.ศ.2557	บริโภคเพิ่มเป็นประมาณเฉลี่ยเดือนละ	3	กก.(ข้อมูลจาก

บริษัท	Nestle	ประเทศไทย)	
โรงงานน้ำตาลแห่งแรกเกิดขึ้นที่ลำปางเมื่อประมาณปี	พ.ศ.2478	ก่อนที่จะ

รู้จักน้ำตาลทราย	เราใช้น้ำตาลโตนด	น้ำตาลปี๊บ	มีสารอาหารที่มีประโยชน์และ
อัตราการดูดซึมเข้ากระแสเลือดช้ากว่าจึงมีอันตรายน้อยกว่า	แต่ก็ยังเป็น
อันตรายอยู่ดี	

ทำไมน้ำตาลเป็นอันตรายต่อร่างกาย?		
เพราะ	ตับอ่อน	มีหน้าที่ผลิตอินซูลินและส่งเข้าไปในกระแสเลือด	เมื่อระดับ

น้ำตาลในเลือดขึ้นสูงเกิน	อินซูลินจะทำหน้าที่ดึงน้ำตาลให้ลงมาอยู่ในระดับที่
เหมาะสมโดยผลักเข้าไปในเซลล์ทั่วร่างกายทำให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่า
ชั่วคราว	

เมื่อคนขาดอินซูลิน	น้ำตาลในเลือดจะขึ้นสูงตลอดเวลา	ทำให้เป็นเบา
หวาน	ถ้าตับอ่อนไม่สามารถสร้างอินซูลินได้พอเพียงก็	จะเกิดเบาหวานประเภท
สองคือ	อินซูลินน้อยหรือดื้ออินซูลิน		เพราะอินซูลินออกมาพร่ำเพรื่อ	จนเซลล์
ต่างๆ	มันดื้อ	เหมือนดื้อยา	ทำให้ต้องใช้อินซูลินมากกว่าปกติ		

เมื่อเราบริโภคน้ำตาลมากขึ้น	หรือกินอาหารประเภทแป้ง	ขนมปัง	ข้าวขาว	
ซึ่งถูกเปลี่ยนเป็นน้ำตาลกลูโคสได้เร็วมาก	ตับอ่อนจึงต้องทำงานหนักตลอด
เวลา	จนตับอ่อนชำรุดหรือผลิตอินซูลินได้น้อยลง	ทำให้เป็นโรคเบาหวาน	ซึ่งจะ
เป็นเหตุให้เกิดโรคอื่นๆ	ตามมา	เช่น	ไม่มีเรี่ยวมีแรงเพราะเซลล์ดึงน้ำตาลใน
เลือดมาใช้ได้น้อย	โรคหัวใจ	โรคตา	(ต้อกระจก	ต้อหิน)	หากเป็นเบาหวานนาน
เข้าๆ	ก็เป็นเหตุสำคัญของโรคไตวาย	บาดแผลหายยาก	เมื่อแผลลุกลามทำให้
ต้องตัดนิ้ว	ตัดขา	และที่มองข้ามกันก็คือเบาหวานเป็นเหตุทางอ้อมให้เกิดมะเร็ง
ได้ง่ายขึ้นเพราะน้ำตาลตกค้างในเลือดก็เป็นการส่งเสริมให้เซลล์มะเร็งเติบโต
ได้ดีขึ้นน้ำตาลในเลือดสูงก็จะทำให้ภูมิต้านทานลด	มะเร็งก็ชอบน้ำตาลในเลือด
สูงก็ก่อให้เกิดการอักเสบเงียบ(Silenu	lnTlamation)มะเร็งก็ชอบก่อตัวขึ้นเช่น
กัน	 การใช้น้ำตาลเทียมที่ส่วนมากทำจากสารแอสปาแตม	(Aspatam)	ซึ่งให้
ความหวานสูงกว่าน้ำตาลหลายเท่า	สารเคมีตัวนี้ต้นทุนถูก	แต่ก็เป็นสารก่อ
มะเร็งด้วยเช่นกัน		

เรื่องเท็จในน้ำนมวัว	
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ถามว่านมวัวกินแล้วโตเร็วจริงหรือไม่?	คำตอบคือจริง	เพราะนมวัวมี
โปรตีนมากกว่านมแม่	ถึง	2	เท่าครึ่ง	แต่นั่นก็มีเหตุผลตามธรรมชาติว่า	ทำไม
ธรรมชาติจึงให้นมวัวมีโปรตีนสูงกว่านมมนุษย์	ไม่ยุติธรรมต่อมนุษย์หรือเปล่า?	
	 เมื่อวัวคลอดลูก	ลูกวัวหนักประมาณ	30	กก.	สักพักยืนก็ได้	และน้ำหนัก
ของลูกวัว	จาก	30	กก	จะเพิ่มเป็น	600	กก.	หรือ	20	เท่า	ภายใน	2	ปีเท่านั้นก็โต
เต็มวัย	อายุได้ประมาณ	18	ปีก็ตายแล้ว			
	 สรีระของมนุษย์ต่างจากวัว	และมีความละเอียดอ่อนกว่ามาก	ต้องค่อยๆ	
สร้าง	เกิดมามีน้ำหนักประมาณ	3	กก.หากเลี้ยงดูอย่างดี	2	ปี	น้ำหนักเพิ่มเป็น	12	
กก.คือ	4	เท่าของเมื่อแรกคลอดแค่นั้นเอง	เด็กสมัยก่อนที่กินนมแม่	กว่าจะเป็น
สาวและมีประจำเดือนก็อายุ	16-17	ปี	แต่เด็กยุคปัจจุบันที่กินนมวัวอายุ	10	ขวบ
ก็มีประจำเดือนแล้ว	
	 คนในประเทศออสเตรเลียกินนมมาก	เดี๋ยวนี้เป็นโรคอ้วนเกิน	60	
เปอร์เซ็นต์ของจำนวนประชากร		

น้ำนมยังเป็นอันตรายต่อสุขภาพหลายประการ	โดยเฉพาะโปรตีน	โปรตีน
ในนมชื่อเคซีน	(Kaysein)	คนเอเชียร้อยละ	80	แพ้โปรตีนตัวนี้	คนไทยเพิ่งเริ่ม
กินนมช่วง	60	ปีที่ผ่านมา	ส่วนฝรั่งกินมาหลายรุ่นแล้วจึงไม่แพ้กันมากนัก	

นมสมัยนี้ไม่เหมือนสมัยก่อน	สมัยผู้เขียนเด็กๆ	นมที่ขายในท้องตลาด
ยี่ห้อเพียว	เวลาซื้อจะมีไขมันลอยอยู่ข้างหน้า	แต่นมสมัยนี้ไม่เห็นการแยกชั้นไข
มัน	ไขมันในนมวัวซึ่งตามธรรมชาติจะจับตัวเป็นกลุ่ม(Clusten)หลายโมเลกุล
เมื่อผ่านขบวนการฮอโมจิไนซ์(Homoginisation)ก็จะแตกตัวเป็นไขมันโมเลกุล
เดี่ยวและแขวนลอยเข้าไปในน้ำนม	ไม่แยกชั้น	เหตุผลที่ผู้ผลิตได้ประโยชน์คือ	

หนึ่ง-การที่ไขมันนมลอยมาข้างบน	นมจะเสียง่าย	แบคทีเรียชอบ	เขาก็ตี
ให้เข้ากันทำให้ไม่เสียง่าย	ในระหว่างการขนส่ง	

สอง-ผู้บริโภครังเกียจเห็นนมลอยเป็นชั้นๆ		

ทำไมนมที่ผ่านการทำให้แขวนลอยจึงอันตราย?	
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															(ที่มา	https://www.google.co.th/images/nav_logo242.png	รูป
หลอดเลือดตัดขวาง)	

หลอดเลือดของคนเราไม่ได้เรียบเหมือนหลอดแก้วแต่จะมีรอยบุ๋มเล็กๆ
เต็มไปหมดนมวัวที่กินเมื่อ	 60	 ปีก่อนมีลักษณะเป็นก้อน	 คลัสเตอร์มีขนาดโตไม่
อุดตันผ่านไปได้	 แต่โมเลกุลของไขมันในนมปัจจุบันเป็นโมเลกุลเดี่ยวผิด
ธรรมชาติเล็กลงกว่านมตามธรรมชาติมากจึงเข้าไปอุดในรอยบุ๋มของผนัง
หลอดเลือดได้ง่าย	 คนกินนมปัจจุบันที่ป่วยเป็นไขมันอุดตันในเส้นเลือดมากกว่า
อดีตจากสาเหตุนี้	 คนไทยเห่อฝรั่ง	 สั่งซื้อแม่วัวพันธุ์นมมาเลี้ยงเอง	 สัตว์
เมืองหนาวเมื่อมาอยู่เมืองร้อน	 มีเห็บและแมลงอื่นๆ	 ผู้เลี้ยงต้องพ่นยาฆ่าเห็บ	
และล้างด้วยน้ำ	 น้ำไหลลงข้างล่างผ่านเต้านมของวัว	 เวลาดูดนมออกมาก็มียา
ฆ่าหมัดติดไปในน้ำนมมากมาย		

การกินนมวัว	คนเอเชียแพ้	30	เปอร์เซ็นต์	ตอนหลังมีข้อมูลว่าแพ้ถึง	80	
เปอร์เซ็นต์	แล้วแต่มากน้อย	เพราะดั้งเดิมคนแอเชียไม่กินนมวัว	หลัง
สงครามโลกครั้งที่สองอเมริกาชนะสงคราม	บอกว่าถ้าอยากตัวโตๆเหมือนฝรั่ง	
ให้กินนมวัว	เราก็กินตามฝรั่งเพราะอยากจะสูงใหญ่อย่างฝรั่งเท่ดีผ่านไป	60	ปี	
ก็ยังไม่เป็นฝรั่งสักทีคงต้องรอกินนมไปอีกหลายๆร้อยชาติ		

เนื่องจากคนไทยเพิ่งเริ่มกินนมในช่วง	60	ปีที่ผ่านมา	คนจำนวนหนึ่งลำไส้
ไม่สามารถดูดซึมโปรตีนได้	จึงถูกแบคทีเรียในลำไส้ใหญ่ทำให้บูดเน่า	นานเข้า
ก็ดูดซึมเข้ากระแสเลือด	กลายเป็นสารก่อมะเร็ง		

https://www.google.co.th/images/nav_logo242.png
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มะเร็งหลายชนิดมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับการดื่มนม	เช่น	มะเร็งเต้านม	
มะเร็งรังไข่	มะเร็งต่อมลูกหมาก	และมะเร็งลำไส้ใหญ่				

คนที่ดื่มนมส่วนมากเป็นเหยื่อของโฆษณา	กลัวโรคกระดูกผุ	จึงกินนมวัว
เพื่อป้องกันโรคดังกล่าว	แต่ความจริงกลับตรงกันข้าม	คนในประเทศตะวันตกที่
ดื่มนมมากเป็นห้าอันดับแรก	กลับมีอัตราการเป็นโรคกระดูกผุสูงที่สุด	ขณะที่ผู้
หญิงในประเทศบันตู	แอฟริกา	ซึ่งไม่เคยดื่มนมเลย	มีลูกหัวปีท้ายปี	กลับไม่เป็น
โรคกระดูกผุ	พวกเธอกินแต่ผัก	ซึ่งมีแคลเซียมชั้นดี	และไม่ทำให้เลือดใน
ร่างกายมีค่าเป็นกรด	แต่ทำให้เป็นด่าง		

ฉะนั้น	การกินนมจึงไม่เกิดประโยชน์	แต่กลับจะทำให้กระดูกผุ	 นมหนึ่ง
แก้วมีแคลเซียมประมาณ	118	มิลลิกรัม	แต่ในน้ำนมมีโปรตีนที่ชื่อ	เคซีน	และ
น้ำตาลที่ชื่อแลคโตสทั้งสอง	ทำให้เลือดเป็นกรด	ซึ่งร่างกายจำเป็นต้องปรับให้
เป็นด่าง	(ค่าปกติของความเป็นกรด-ด่างในเลือดของคนแข็งแรงจะอยู่ระหว่าง	
PH	7.35-7.45	มิฉะนั้นจะป่วย	)แคลเซียมที่ได้รับจากนม	118	มิลลิกรัมไม่พอ
ร่างกายจำเป็น	ต้องดึงแคลเซียมจากกระดูกเพื่อนำชีวเคมีให้เลือดกลับเป็นด่าง	
คนในประเทศที่กินนมมากๆ	อย่างอเมริกา	ยุโรป	มีกระดูกผุมากที่สุด	ส่วนนม
ผสมแคลเซียม	มีแค่	160	มิลลิกรัม	เท่านั้นเองเล็กน้อนมากเมื่อเทียบกับงา	กะปิ	
ผัก	ถั่ว	เมล็ดเปลือกแข็ง	

หนังสือเล่มหนึ่งชื่อ	Milk	a	Silence	Killer	เขียนโดย	Dr.N.K.Sharma	
หรือ	“น้ำนมเป็นฆาตกรเงียบ”	ตีพิมพ์ออกมาเมื่อ	20	ปีก่อน	เขาวิจัยออกมาว่า
คนในประเทศที่กินนมจะมีโรคตามมาห้าอย่างคือ	หัวใจ	มะเร็ง	ความดันใน
เลือดสูง	ภูมิแพ้	และไขข้ออักเสบ	ซึ่งสมัยก่อนคนไทยไม่เป็นโรคดังกล่าว	
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เคยมีการทดลองในแอฟริกา	เด็กเป็นโรคขาดสารอาหาร	หัวโต	ตัวลีบ	ให้
กินนมก็ช่วยไม่ได้	 ต่อมาเอาใบมะรุมทำอาหารให้เด็กกิน	 2	 เดือนเห็นผล	 หาย
จากโรคขาด	
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สารอาหาร	 สมาคมหมอในอเมริกาได้ตอบปัญหา	 ถึง	 สาเหตุของ
การเกิดมะเร็งที่เกิดจากภาชนะพลาสติคโดยห้ามทำสิ่งต่อไปนี้	

1.	อย่าดื่มเครื่องดื่มร้อนจากถ้วยพลาสติก	

2.	เลี่ยงกินอาหารร้อน	จากถุงพลาสติก	เช่น	น้ำซุปร้อน	น้ำเต้าหู้	ฯลฯ	

3.	เลี่ยงอาหารถุง	เพราะอาหารส่วนใหญ่มีน้ำมันอยู่ด้วย	น้ำมันจะละลาย
สารก่อมะเร็งเข้าไปด้วย	

4.	อย่านำอาหารใส่ถุงพลาสติกแล้วอุ่นในเตาไมโครเวฟ	เหตุผลคือเมื่อ
พลาสติกได้รับความร้อน	จะทำปฏิกริยาทางเคมี	และกระตุ้นสารก่อให้เกิด
มะเร็ง	ถึง	52	ประเภท	(แต่ที่ใช้กันประจำคือ	อุ่นข้าวสวย	ข้าวเหนียว	หรือ
ซาลาเปาในถุงพลาสติก	แล้วอบในไมโครเวฟ)	

จากงานวิจัย	ข้าวกล่องโฟม	ตัดถุงพลาสติกใสรองอาหาร	ได้รับสารก่อ
มะเร็ง	2	เด้ง	และต้นตอมะเร็งสูงกว่าปกติ	6	เท่า	มีผลการวิจัยออกมาว่า	ถ้ารับ
ประทานอาหารกล่องโฟมทุกวัน	วันละอย่างน้อย	1	มื้อ	ติดต่อกันเป็นเวลา	10	ปี	
จะมีโอกาสเสี่ยงเป็นมะเร็งสูงกว่าคนปกติถึง	6	เท่า	และมีสารก่อมะเร็งถึง	3	ชนิด	
สหรัฐฯ	เพิ่งประกาศขึ้นบัญชีสารก่อมะเร็ง	หญิงมีครรภ์ที่รับประทานอาหารบรรจุ
ในกล่องโฟม	ลูกมีโอกาสสมองเสื่อมเป็นเอ๋อ	อวัยวะบางส่วนพิการ	กล่องโฟมที่
ใช้ตามท้องตลาดทั่วไป	(Styrofoam)	เป็นของเสียเหลือทิ้งสีดำๆ	จาก
กระบวนการกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม	ประกอบด้วย	สารสไตรีน	(Styrene)	มี
โครงสร้างโมเลกุลคล้ายฮอร์โมนเอสโตรเจน	(Estrogen)	ในเพศหญิง	สารสไต
รีน	(Styrene)	ทำให้	สมองมึนงง	สมองเสื่อมง่าย	หงุดหงิดง่าย	มีผลทำให้ประจำ
เดือนมาไม่ปกติ	และเป็นสารก่อมะเร็งอีก	3	ชนิด	ถ้าเป็นผู้ชายรับประทานเข้าไป
มากๆ	มีโอกาสเสี่ยงเป็น	โรคมะเร็งต่อมลูกหมาก	ขณะที่ผู้หญิงมีโอกาสเป็น	
มะเร็งเต้านม	และทั้งสองเพศมีโอกาสสูงต่อการเป็น	มะเร็งตับ	แม้จะไม่ได้ดื่ม
แอลกอฮอล์เป็นประจำก็ตามค่ะ	ทั้งนี้	ผู้บริโภคมีโอกาสได้รับสารสไตรีนใน
กล่องโฟมได้ง่ายถึง	5	ปัจจัยได้แก่		

1.	อุณหภูมิที่ร้อนขึ้นหรือเย็นลง	ทำให้สไตรีนซึมเข้าสู่อาหารได้สูง		
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2.	ถ้าปรุงอาหารโดยใส่น้ำมัน	น้ำส้มสายชูแอลกอฮอล์	จะดูดสารสไตรีน
จากกล่องโฟมได้มากกว่าปกติ		

3.	ถ้าซื้ออาหารใส่กล่องทิ้งไว้นานๆ	ไม่ได้รับประทาน	อาหารจะดูดสารสไต
รีนได้มาก		

4.	ถ้านำอาหารที่บรรจุโฟมเข้าไมโครเวฟ	สไตรีนจะไหลออกมาในปริมาณ
มาก	

	5.	ถ้าอาหารสัมผัสพื้นที่ผิวกล่องโฟมมากๆ	รวมถึงร้านไหนตัดถุง
พลาสติกใสรองอาหาร	ขอบอกว่าได้รับสารก่อมะเร็ง	2	เด้ง	ทั้งสไตรีนและได
ออกซินจากถุงพลาสติกเลยทีเดียว	อาหารตามสั่งหรือข้าวราดแกงกับไข่ดาว
หรือไข่เจียวร้อนๆ	จะไปละลายผนังกล่องโฟม	เสมือนรับประทานอาหารคลุกส
ไตรีนไปด้วย	ถึงกระนั้นไข่ดิบที่วางขายในแผงไข่พลาสติก	สารสไตรีนมีโอกาส
วิ่งเข้าในเปลือกไข่ได้เช่นกัน	ถ้าเลือกไข่ดิบควรเลือกซื้อจากแผงไข่กระดาษจะ
ปลอดภัยที่สุดค่ะ	ข้อมูล	นพ.วีรฉัตร	กิตติรัตนไพบูลย์	แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน
บรรจุภัณฑ์	บริษัทบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม	

ส่วน	รพ.จอห์น	ฮอพกินส์	เริ่มแนะนำทางเลือกอื่นในการรักษามะเร็ง	แทนที่
จะให้คีโมอย่างเดียว	ทางเลือกที่ว่าคือ	ต้องไม่ให้เซลมะเร็งได้รับอาหารเพื่อนำ
ไปใช้ในการขยายตัว		

(**สำหรับอ้างอิง	โดยซาริน่า	URL:http://line.me/R/home/public/
post?id=ppc3340m&postId=114380522010401083)	

		 	อาหารต้องห้ามดังกล่าวประกอบด้วย		

1.น้ำตาล	การตัดน้ำตาลคือการตัดแหล่งอาหารสำคัญ	สารทดแทนซึ่ง
เป็นกลางที่ดีกว่าคือหญ้าหวาน	น้ำผึ้งมานูคา	(น้ำผึ้งจากต้นมานูคาซึ่งเติบโตใน
นิวซีแลนด์)	หรือน้ำอ้อย	กินในปริมาณน้อย	เกลือสำเร็จรูปก็ใช้สารเคมีในการ
ฟอกขาว	ควรหันไปใช้เกลือทะเลแทน		
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2.นม	เพราะเป็นสาเหตุให้ร่างกายผลิตเมือก	โดยเฉพาะในระบบทางเดิน
อาหาร	เซลมะเร็งจะได้รับอาหารได้ดีในสภาวะที่มีเมือก	ควรใช้นมถั่วเหลือง
ชนิดไม่หวานแทนนม	

3.เซลมะเร็งเติบโตได้ดีในภาวะแวดล้อมเป็นกรด	อาหารจำพวกเนื้อจะ
สร้างภาวะกรดขึ้น	อย่างไรก็ดีในเนื้ออาจมียาฆ่าเชื้อฮอร์โมนที่เร่งการเติบโตใน
สัตว์และเชื้อปรสิตบางประเภทตกค้างอยู่		

4.หลีกเลี่ยงกาแฟ	น้ำชา	ช็อกโกแลต	ซึ่งมีคาเฟอีนสูง	ไม่ดื่มน้ำกลั่นและน้ำ	
Ro	(Reversed	Osmosis)เพราะมีสภาพเป็นกรด	ไม่ควรดื่มน้ำผ่านการกรองจาก
น้ำประปา	เพราะอาจกรองของเสียและโลหะหนักได้บ้างแต่ไม่หมดเช่น	
สารTriholomethane	ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งควรดื่มน้ำแร่ธรรมชาติที่มาจากเทือก
เขาสูง	

	5.กินอาหารที่ประกอบด้วยผักสด	80	เปอร์เซ็นต์	พืชจำพวกหัว	เมล็ดถั่ว
เปลือกแข็งและผลไม้	ช่วยทำให้ร่างกายมีสภาวะเป็นด่าง	อาหารอีก	20	
เปอร์เซ็นต์	อาจได้มาจากการทำอาหารร่วมกับพืชจำพวกถั่ว	น้ำผักสดจะให้เอ็น
ไซม์ซึ่งสามารถดูดซึมได้ง่าย	ซึมสู่ระดับเซลภายใน	1	นาที	เพื่อให้ได้เอนไซม์ใน
การสร้างเซลที่ดี	พยายามดื่มน้ำผักสด	(ผักส่วนใหญ่รวมทั้งถั่วที่มีเพราะเป็น
ถั่วงอก)		และรับประทานผักสดดิบ	2-3	ครั้ง/วัน			

ถูกหลอกให้กินน้ำมันพืช	

เราคงเริ่มเข้าใจแล้วว่า	 เนื้อ	นม	ไข่	 เป็นฆาตกรเงียบ	ทว่า	น้ำมันพืชซึ่งเรา
กินทุกวันก็เป็นฆาตกรเงียบอีกตัวเช่นกัน	 	 	 ในอดีตเรากินน้ำมันหมู	 น้ำมันมะ
พร้าวเป็ฯหลัก	 หมูเมื่อ	 60	 ปีก่อนเลี้ยงแบบธรรมชาติ	 แต่ปัจจุบันเลี้ยงแบบ
อุตสาหกรรม	 มีฮอร์โมน	 ยาปฏิชีวนะ	 สารเร่งเนื้อแดง	 ดังนั้นสารพิษทุกอย่างจึง
ถูกเก็บไว้ที่ชั้นไขมัน	 เหมือนที่เรากิน	 น้ำมันปลาเพราะอยากได้โอเมกา	 ปรากฎ
ว่าได้ประโยชน์แต่กลับได้โทษ	เพราะเจอโลหะหนักเพียบ		

ปลาบางชนิดที่อายุมาก	 เช่น	 ปลาทูน่า	 มีโอกาสเจอกับโลหะหนักใต้ท้อง
ทะเลหลายปีตามอายุ	โลหะหนักจึงจะสะสมอยู่ในชั้นไขมัน	
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ก่อนหน้านั้นอเมริกันยังบริโภคน้ำมันจากไขวัว	 น้ำมันหมูและน้ำมัน
มะพร้าวจากฟิลิปปินส์	 มีการหลอกลวงครั้งใหญ่เกิดขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่
สอง	 ซึ่งสมัยก่อนกรรมวิธีการผลิตน้ำมันมะพร้าวสมัยนั้นก็ยังไม่ค่อยดีเหมือน
ปัจจุบัน	 อเมริกันชนยังไม่เจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็ง	 หัวใจ	 โรคอ้วน	 เหมือนเช่น
ปัจจุบัน	

ขณะเดียวกันก็มีการผลิตน้ำมันพืชจากถั่วเหลือง	 ถั่วลิสง	 ข้าวโพด	 ดอก
ทานตะวัน	ซึ่งใช้กันในวงการอุตสาหกรรม	 เช่น	อุตสาหกรรมสี	แต่ยอดขายไม่ดี
นัก	เมื่อเทียบกับน้ำมันมะพร้าวที่ฟิลิปปินส์ส่งมาขายอเมริกาเป็นล่ำเป็นสัน		

ต่อมาผู้ผลิตเกิดไปเจอข้อมูลเกี่ยวกับน้ำมันที่เป็นไขมันอิ่มตัว	 (Saturated	
fat)	 ซึ่งส่วนมากมาจากหมูกับวัว	 ก็บอกว่านี่เป็นต้นเหตุของโรคหัวใจ	 และทำ
วิจัยรองรับขึ้นมา	 เพื่อพิสูจน์ว่าน้ำมันจากถั่วหรือข้าวโพด	 เป็นน้ำมันไขมันไม่อิ่ม
ตัว	(Saturated	fat)	ซึ่งดีกว่าน้ำมันที่มาจากสัตว์	

ไขมันอิ่มตัว	หมายถึง	 ไขมันที่ไม่ทำปฏิกิริยากับออกซิเจนหรือธาตุอะไรอื่น
แล้ว	 มันอิ่มแล้วห่วงโซ่ของโมเลกุลจับคู่กันครบแล้วไม่มีตัวใดว่างที่จะจับคู่กับ
ตัวอื่น	 แต่ไขมันไม่อิ่มตัว	 หมายถึงยังมีโมเลกุลที่ว่าง	 ยังพร้อมไปจับคู่กับ
ออกซิเจน	(Oxidation)	หรือกับไฮโดรเจน	(Hydrogination)	ได้		

ไขมันอิ่มตัวแบ่งเป็นสามกลุ่ม	ประกอบด้วย	ลองเชน	มีเดียมเชน	และชอร์ท
เชน	น้ำมัน	saturated	fat	ที่อยู่ในมะพร้าวเป็นมีเดียมเชน	เหมือนในน้ำนมแม่		
	 น้ำมันมะพร้าวมี	 saturated	 fat	 ประมาณ	 92	 เปอร์เซ็นต์	 และมี	
unsaturated	 fat	 ผสมอยู่	 8	 เปอร์เซ็นต์	 	 ถือว่าปลอดภัยที่สุด	 ดีกว่าน้ำมันถั่ว
เหลืองซึ่งมีไขมันไม่อิ่มตัวประมาณ	60	เปอร์เซ็นต์		

(-	ใส่ภาพ	น้ำมันมะพร้าว	น้ำมันถั่วเหลือง)	
	 	 อย่างไรก็ดี	 ไม่แนะนำให้กินของทอด	 เพราะมีอันตรายจากน้ำมันที่ทำ
ปฏิกิริยา	 เมื่ออาหารเป็นสีเหลืองแสดงว่าเริ่มเป็นพิษ	 คุณค่าของอาหารลดลง
เรื่อยๆ	ถ้าทอดด้วยน้ำมันพืช	เราจะได้พิษของไขมันไม่อิ่มตัวถึง	60-80	%		

นอกจากนั้นการทอดจะทำลายคุณค่าอาหารมากกว่าการลวก	 นึ่ง	 ต้ม	 ผัด	
ตามลำดับ	 เพราะการทอดใช้อุณหภูมิสูงถึง	180-220	องศา	ยิ่งกว่านั้นยังก่อให้
เกิดสารอนุมูลอิสระและสารก่อมะเร็งเกิดขึ้นได้มากมาย		

หากห้ามใจไม่ได้	ยังอยากกินของทอด	ให้ใช้น้ำมันมะพร้าวหีบเย็น	 เพราะ
มีพิษน้อยกว่าน้ำมันพืชถึงประมาณ	 10	 เท่า	 กล่าวคือ	 มีไขมันอิ่มตัวเพียง	 7	
เปอร์เซ็นต์	(น้ำมันถั่วเหลืองมีไขมันไม่อิ่มตัว	70	เปอร์เซ็นต์)		
	 บางคนชอบใช้กระทะเทฟลอน	 (TeTlon)	ในการทอด	ซึ่งปัจจุบันมีคำเตือน
ว่าที่ความร้อนสูงสารเทฟลอนอาจระเหิดเข้าไปในอาหาร	 ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง	
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ไม่รวมสารที่เคลือบซึ่งอาจหลุดหลงเข้าไปในอาหาร	 เนื่องจากการกะเทาะหลุด
บางส่วน	หรือถูกตะหลิวโลหะขูดเป็นผงหลุดออกมาปนเปื้อนอาหาร	

หากต้องการกินอาหารจากการทอดแต่ไม่ต้องการใช้น้ำมัน	 แนะนำให้ปู
ใบตองลงที่ก้นกระทะ	แล้วใช้น้ำทอด	ทำให้อาหารไม่ติดกะทะเช่นกัน	แถมยังได้
อาหารทอดด้วยน้ำรสชาดเป็นเอกลักษณ์	

น้ำมันแบ่งออกเป็นสองตระกูล	คืออิ่มตัว	กับไม่อิ่มตัว		
น้ำมันที่จำเป็นสำหรับชีวิตมนุษย์มีสองตัวหลักคือ	โอเมก้า	3	และ6	มีอยู่ใน

น้ำมันไม่อิ่มตัวซึ่งมีอยู่ในน้ำมันพืชบีบเย็น	 แต่ที่เขาเอามาขายไม่ใช่บีบเย็น	 แต่
เป็นน้ำมันที่ผ่านความร้อนประมาณ	220	องศาเซลเซียส	มีการใช้สารเคมีชื่อเฮก
เซล	(Hexel	)เป็นตัวสะกัดให้ได้น้ำมันเยอะๆ	เพื่อให้ต้นทุนต่ำ		 แต่น้ำมันที่เป็น	
Unsaturated	 fat	 เมื่อผ่านความร้อนสูง	 จะทำปฏิกิริยากับออกซิเจนเกือบหมด
แล้ว	กลายเป็น	Trans	fat	ซึ่งตัวนี้เป็นสารก่อมะเร็ง	และโรคหัวใจ	
	 หากจะกิน	 Unsaturated	 fat	 ที่ดี	 ต้องเป็นแบบหีบเย็น	 ซึ่งเก็บลำบากมาก	
เพราะไวต่อการทำปฎิกริยากับ	Oxyen	ในอากาศ	น้ำมันต้องอยู่ในขวดสีชาและ
แช่เย็นเมื่อเปิดขวดแล้ว	

ทุกวันนี้เรากินน้ำมันกันผิดๆ	 ทั้งนั้น	 บางคนผัดทอดด้วยน้ำมันมะกอก	 ซึ่ง
ผิดวิธี		

น้ำมันที่กินได้	คือน้ำมันมะกอกบีบเย็นใส่ขวดแก้วสีเข้ม	น้ำมันมะพร้าวบีบ
เย็น	บรรจุในขวดแก้วใส	

น้ำมันมะกอก	 เมื่อผ่านความร้อน	 จะเป็นพิษทันที	 ใช้กับอาหารที่ไม่ผ่าน
ความร้อน	เช่น	สลัด	

น้ำมันมะกอก	เป็นน้ำมันไม่อิ่มตัวกินเป็นน้ำมันสลัดได้อย่างเดียว	ทอดหรือ
ผัดจะกลายเป็นพิษทันทีเป็นน้ำมันที่มีสารต้านทานอนุมูลอิสระสูงและมีโอเมก้า	
9	อยู่ด้วย	

น้ำมันมะพร้าว	 ใช้เป็นน้ำมันสลัด	 ทอดอาหารได้เพราะเป็นน้ำมันอิ่มตัว
เทียบกับน้ำมันชนิดอื่นๆ	 แล้ว	 มีพิษน้อยที่สุดเป็นน้ำมันชนิดเดียวที่มีกรดลอริ
ค(Lauric	Acid)เช่นเดียวกับนมแม่เป็นภูมิต้านทานให้แก่ทารกมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อโรค
ได้ดีจึงนิยมใช้ในการทำ	Oil	Pulling	(กลั้วปาก	15-20	นาที)	เพื่อป้องกันเหงือก
อักเสบเรื้อรังซึ่งเป็นต้นเหตุสำคัญที่จะทำให้เส้นเลือดอักเสบเรื้อรังอันจะเป็นเหตุ
ให้เกิดโรคหัวใจต่อไป	

น้ำมันงา	ตระกูลเดียวกันกับน้ำมันมะกอก	ควรใช้ชนิดบีบเย็นเท่านั้น	ถ้าจะ
ผัดควรผัดด้วยน้ำแล้วยกลงมาราดน้ำมันงาแล้วคลุก	เพื่อหลีกเลี่ยงความร้อน		
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	 น้ำมันงา	 เป็นน้ำมันที่ดีมากตัวหนึ่ง	 แต่ส่วนใหญ่เป็นน้ำมันที่ไม่อิ่มตัว	
unsaturated	 fats	 ซึ่งดีถ้าได้จากการบีบเย็น	 และใส่ขวดแก้วสีเพื่อป้องกันการ
ปนเปื้อนจากขวดพลาสติก	 และขวดสีเพื่อป้องกันแสง	 แต่พอเราเอาไปทอดก็
โดนความร้อน	เกิด	Oxidation	กับออกซิเจนกลายเป็นพิษ		

น้ำมันรำข้าว	มีคุณสมบัติดีมาก	แต่ยังหาที่ทำจากวิธีบีบเย็นอย่างถูกวิธีไม่
ได้	 น้ำมันรำข้าวทำปฏิกิริยากับออกซิเจนเร็วมาก	 และผู้ผลิตยังไม่สามารถทำ
แบบบีบเย็นมาขายในท้องตลาด	เพราะราคาเแพงมาก		

น้ำมันงาขี้ม้อน	ดีมากมีโอเมก้า	3	สูง	แต่ต้องเป็นชนิดบีบเย็น	บรรจุในขวด
แก้วสีชา	 น้ำมันทุกอย่างละลายพลาสติก	 อากาศสามารถซึมเข้าไปได้ทีละน้อย	
ดังนั้น	ไม่ควรซื้อน้ำมันที่บรรจุขวดพลาสติก	ต้องบรรจุขวดแก้วเท่านั้น	

กลับมาที่น้ำมันมะพร้าว	แม้ไม่ได้มาจากสัตว์	แต่เป็นตระกูล	Saturated	fat	
เหมือนน้ำมันหมู	 น้ำมันวัว	 แต่น้ำมันมะพร้าวเป็น	 Medium	 Chain(ห่วงโซ่
กลาง)เหมือนนมแม่ในขณะน้ำมันหมู	น้ำมันวัวเป็น	 Long	 Chacn	 ไม่ดีเท่าน้ำมัน
มะพร้าวแถมยังมีอันตรายจากการใช้ฮอร์โมนยาปฎิชีวนะสารเร่งเนื้อแดง	 ตอน
ที่ผู้ผลิตจะบอกว่าน้ำมันพืชดีกว่าน้ำมันมะพร้าว	 มีวิธีการทำตลาดคือเอาน้ำมัน
พืชและน้ำมันมะพร้าวแช่ตู้เย็นที่อุณหภูมิ	15	องศาเซลเซียส	และเปรียบเทียบว่า
น้ำมันพืชไม่เป็นอะไร	 ยังใสอยู่	 แต่น้ำมันมะพร้าวเป็นไข	 และบอกว่าหากกิน
น้ำมันมะพร้าวเข้าไป	 ไขมันจะอุดต้นในเส้นเลือด	 เป็นเส้นเลือดอุดตัน	โรคหัวใจ	
คนก็เชื่อกัน		

ในเมืองไทยก็เคยมีโฆษณาลักษณะนี้	 ทั้งๆ	 ที่อุณหภูมิของร่างกายมนุษย์
โดยปกติอยู่ที่ประมาณ	 37	 องศาเซลเซียส	 ซึ่งไขมันอิ่มตัวทั้งหลายยังเป็น
ของเหลวอยู่	น้ำมันมะพร้าวจะเริ่มแข็งตัวที่อุณหภูมิต่ำกว่า	24	องศาเซลเซียส	

หนังสือเล่มหนึ่งเขียนโดย	Kelvin	Traudau	เปิดโปงเรื่องนี้ว่า	บริษัทน้ำมัน
ใช้วิธีการจ้างคนมาทำวิจัยแบบปักธงไว้ก่อนพอมาถึงเมืองไทยก็เช่นกัน	 บอกว่า
อย่ากินไขมันอิ่มตัว	 ซึ่งหมายถึง	น้ำมันหมู	น้ำมันมะพร้าว	น้ำมันปาล์ม	 ต้องกิน
น้ำมันที่เป็นไขมันไม่อิ่มตัว	 มีงานวิจัยรองรับ	 ทางวงการแพทย์ก็เชื่อตามนั้นโดย
ไม่ต้องศึกษาอะไรเพราะเขามีวิจัยรองรับ	

บริษัทขายน้ำมันพืชขายดิบขายดี	 โดยเฉพาะน้ำมันถั่วเหลืองกับน้ำมัน
ข้าวโพด	 และตีหนักเข้าไปอีกบอกว่า	 “เนย”	 ซึ่งทำจากนมวัวเป็นไขมันอิ่มตัวกิน
ไมได้	 เดี๋ยวจะเป็นโรคหัวใจ	ต้องกิน	 “มาการีน”	ซึ่งทำจากน้ำมันพืช	 โดยทำให้
น้ำมันพืชกลายเป็นของแข็งคล้ายเนย	 ไปผ่านไฮโดรเจนที่แตกตัวจากไอน้ำ
ความร้อนและความดันสูง	 (Hydrogination)	 และตั้งชื่อให้เรียกว่า	 มาการีน	
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โดยแต่งรส	 แต่งสี	 แต่งกลิ่นมาขายแข่งกับเนยในราคาที่ถูกกว่าเก็บได้นานกว่า	
จึงเกิดโรงงานขึ้นทั่วโลก	โดยเฉพาะในอเมริกา	

มาการีนมีข้อดีคือ	คงตัวอยู่ได้นาน	เอามาทำอาหาร	เค้ก	ขนมปัง	คุ้กกี้	เก็บ
ได้นานไม่เหม็นหืน	 ราคาถูกกว่า	 แต่งกลิ่น-สี	 อย่างไรก็ได้	กินกันมา	 50	ปี	ทว่า	
ไม่กี่ปีที่ผ่านมาพบว่ามาการีนเป็นต้นเหตุสำคัญของโรคมะเร็งและหัวใจ	 เพราะ
เป็นอาหารที่ผิดธรรมชาติ	จนได้ขนานนามว่าเนยพลาสติก	(Plastic	Butter)	

น้ำมันที่ดีที่สุดอีกตัวหนึ่งคือ	 Flax	 oil	 น้ำมันจากต้นลินิน	 หรือเม็ด	 Flax	
seed	แต่ไวต่อ	 Oxyen	มาก	สมมตินำมาบดต้องกินให้หมดภายใน	 20	นาที	ถ้า
กินไม่หมด	มันทำปฏิกิริยากับออกซิเจนกลายเป็นพิษทันที				
	 Flax	oil	มีผลิตที่เชียงใหม่	ควรบรรจุในขวดสีชาขนาดแค่	 100	cc	 เพื่อใช้
บริโภคให้หมดครั้งเดียวในการเปิดขวด	ต้องแช่เย็นตลอดเวลา	เปิดใช้แล้วต้อง
รีบนำเข้าตู้เย็น	มิเช่นนั้นจะกลายเป็นพิษทันที			

ด็อกเตอร์บัดวิก	 (Dr.Budwig)	แพทย์ชาวเยอรมันผู้มีชื่อเสียงมากด้านการ
รักษามะเร็ง	 ใช้น้ำมันแฟลกออยล์	 ผสมกับ	 cottage	 ชีส	 ผสมให้เข้ากันและกิน	
รวมทั้งต้องตากแดดครั้งละ	 15	 นาทีหลังอาหาร	 ถ้าเป็นแดดช่วงเช้าก็ตากแดด
นานหน่อย	ถ้าเป็นแดดสิบโมง	ใช้เวลา	10-15	นาที	

น้ำมันที่กินเข้าไปพอแตกย่อยสลายเป็นโปรตรอน	 ส่วนแสงแดดมีอิเลค
ตรอน	พอจับคู่ก็เกิดพลังชีวิตที่จะไปสู้กับมะเร็งได้ผลดี	

ด็อกเตอร์โรเบิร์ต	 แอดกินส์	 (Dr.	 Robert	 Atkins)	 แพทย์ที่มีชื่อเสียงมาก
ของสหรัฐอเมริกา	 บอกไว้ตั้งแต่ประมาณปี	 พ.ศ.2540	 ว่ากินน้ำมันหมูยังดีกว่า	
น้ำมันถั่วเหลือง	น้ำมันข้าวโพด	หรือน้ำมันอื่นๆ	ที่ขายในท้องตลาด		

คนจีนสมัยก่อนกินน้ำมันหมู	 เมื่อก่อนเราก็กินน้ำมันหมูกับน้ำมันมะพร้าว
เป็นหลัก	 ไม่เห็นเป็นโรคหัวใจ	หรือมะเร็ง	 แต่เดี๋ยวนี้เราเลิกกินน้ำมันหมูกันแล้ว
เพราะหมูเดี๋ยวนี้ก็เลี้ยงโดยระบบอุตสาหกรรม	ซึ่งให้ยา	เร่งเนื้อแดง	ยาปฎิชีวนะ	
และฮอร์โมนส์	จึงไม่ปลอดภัยนัก		

เราพลาดอย่างแรง	 เพราะโดนล้างสมองเมื่อ	 50	 ปีก่อน	 ประมาณปี	 พ.ศ.	
2510	ว่าอย่ากินน้ำมันหมูและน้ำมันมะพร้าว	ให้กินน้ำมันไม่อิ่มตัว	เช่น	น้ำมันถั่ว
เหลือง	ซึ่งดีกว่า	และบอกว่าน้ำมันอิ่มตัวมีคอเลสเตอรอล!	

ความจริงอาหารที่มีคอเลสเตอรอล	 มาจากสัตว์เกือบ	 100%	 ในพืชไม่มี
คอเลสเตอรอล	 มีการโฆษณาว่าน้ำมันไม่อิ่มตัวดี	 เพราะนำเข้าตู้เย็นแล้วไม่
เป็นไข	 (น้ำมันมะพร้าว	 หากนำเข้าตู้เย็นเป็นไข	 และว่าถ้ากินเข้าไปจะอุดตันใน
เส้นเลือดทำให้เป็นโรคหัวใจตาย)	 แต่ร่างกายมนุษย์อุณหภูมิปกติอยู่ที่	 37	
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องศาเซลเซียส	อุณหภูมิในตู้เย็นต่ำว่าสิบองศา	ผู้ฟังส่วนใหญ่ไม่ทันคิดถึง	จึงคิด
ว่าเป็นจริงตามนั้น	

หวานอันตราย	น้ำผลไม้กล่อง	
การกินน้ำผลไม้กล่องเป็นเรื่องผิดธรรมชาติ	 หากกินผลไม้จะได้เนื้อด้วย	

เนื้อผลไม้มีไฟเบอร์มีน้ำตาล	หากกินพร้อมไฟเบอร์	ร่างกายจะดูดซึมน้ำตาลช้าๆ	
ทำให้อยู่ท้องแต่	 เมื่อเอากากทิ้ง	กินแต่น้ำผลไม้	น้ำตาลซึมเข้ากระแสเลือดทันที	
ตับอ่อนทำงานหนัก	 เพราะน้ำตาลขึ้นสูง	 ตับอ่อนต้องผลิตอินซูลินเพื่อกระตุ้นให้
เซลล์ในร่างกายคือน้ำตาลเข้าสู่เซลล์เพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงาน	 ถ้าเซลล์รับไม่ไหว	
ตับก็จะต้องรับน้ำตาลไปเปลี่ยนให้เป็นไกลโคลเจนและไขมันต่อไปซึ่งทำให้มีไข
มันพอกตามอวัยวะต่างๆและอ้วน	 ฝึกให้เซลล์ดื้ออินซูลิน	 เป็นต้นเหตุของเบา
หวาน	และโรคอ้วนด้วย	 น้ำผลไม้สำเร็จรูปที่ผ่านกรรมวิธีใส่กล่อง	 ต้องฆ่า
เชื้อที่อุณหภูมิเกินร้อยองศา	ทำให้ไม่มีเอนไซม์หลงเหลืออยู่	มีวิตามินเหลือเพียง
เล็กน้อยเพราะถูกความร้อน	ส่วนคุณค่าทางอาหารเหลือน้อยมาก	 น้ำผล ไ ม้
กล่องสำเร็จรูปที่ซื้อกินได้คือ	 น้ำมะเขือเทศเพราะน้ำตาลน้อย	 และมีไลโคปินซึ่ง
เป็นสารป้องกันมะเร็ง	 เมื่อโดนความร้อนกลับเกิดสารไลโคปินสูงขึ้นอีก	 แต่
เอนไซม์และวิตามินหลงเหลืออยู่เพียงเล็กน้อยเช่นกัน	 ฝรั่งกินมะเขือเทศสดใน
สลัด	และมีมะเขือเทศปิ้งให้กินด้วย	จึงได้ประโยชน์ทั้งสองทาง		

หากต้องการทำน้ำผลไม้คั้นกินเอง	 แนะนำให้ทำน้ำมะละกอดิบ	 วิธีทำก็ไม่
ยาก	 นำมะละกอดิบ	 ปอกเปลือกใส่เครื่องคั้นผลไม้แบบแยกกาก	 บีบมะนาวใส่
เล็กน้อย	นับเป็นสุดยอดของเครื่องดื่มที่มีเอ็นไซม์สูงและรสชาติอร่อย	

เรื่องของน้ำ	
	 องค์การอนามัยโลกกำหนดว่า	 น้ำดื่มที่เป็นมาตรฐานมีค่าของความ
กระด้างไม่เกินร้อยในร้านส่วน(ppm)	 ถามผู้มีความรู้เขาให้ความเห็นว่า	 หาก
เกินหนึ่งร้อย	อาจเป็นสาเหตุของนิ่วในไต	แต่ปรากฏว่าคนที่อายุยืน	ส่วนมากกิน
น้ำกระด้างค่าประมาณ	270	(ppm)ทั้งนั้น	เช่น	ชาวฮันซา	(Hunza)	ซึ่งอาศัยอยู่ที่
เชิงเขาหิมาลัยทางตอนเหนือของประเทศปากีสถาน	มีอายุโดยเฉลี่ย	120	ปี		

ในกรุงเทพฯ	 เคยมีการประชาสัมพันธ์ว่าน้ำประปาดื่มได้	 กรณีนี้พูดในแง่
ของความใส	ไม่มีเชื้อโรค	 ความจริงคือไม่ควรดื่มเป็นอย่างยิ่ง	 เหตุผลคือน้ำ
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ประปานครหลวงมาจากคลองประปา	 ซึ่งรับน้ำจากเชียงราก	 เมื่อร้อยปีก่อนยัง
เป็นป่า	แต่ปัจจุบันไม่ใช่แล้ว		

ผู้เขียนเคยบวชอยู่	อ.แม่สะเรียง	จ.แม่ฮ่องสอน	เห็นชาวม้งปลูกกะหล่ำและ
ฉีดยาเยอะมาก	 เมื่อฝนตกชะลงน้ำแม่แจ่ม	 ซึ่งไหลไปลงแม่น้ำปิงและเจ้าพระยา	
ซึ่งมีพื้นที่ทางการเกษตรตลอดลำน้ำ		

ประเทศไทยมีเนื้อที่เพาะปลูกคิดเป็นอันดับ	48	ของโลก	แต่นำเข้าเคมี
อันดับ	5	ของโลก	และใช้ยาฆ่าหญ้าเป็นอันดับสี่ของโลก		

เมื่อฝนตกจึงชะล้างสารต่างๆ	 ลงแม่น้ำ	 ซึ่งมีทั้งสารเคมีการเกษตรและ
โลหะหนักจำนวนมากที่มาจากโรงงานอุตสาหกรรม	 ชุมชนสองข้างฝั่งก็ปล่อย
น้ำเสียที่บำบัดบ้าง	 ไม่บำบัดบ้างลงแม่น้ำ	 น้ำดิบไหลตามธรรมชาติ	 ผ่านคลอง
ประปาเพื่อทำให้น้ำตกตะกอน	 เมื่อถึงโรงบำบัด	 มีถังกรองทราย	 กรองสารพิษ
ดังกล่าวได้เล็กน้อย	 เมื่อได้น้ำที่ใสแล้วจึงส่งไปยังถังน้ำใส	 เพื่อเติมคลอรีนฆ่า
เชื้อโรค	(คลอรีนใช้เป็นก๊าซพิษในสงครามโลกครั้งที่สอง)	

	 คลอรีนเมื่อจับกับสารอินทรีย์รวมทั้งจุลินทรีย์ที่อยู่ในน้ำ	 กลายเป็น
สารประกอบที่ชื่อว่าไทรฮาโรมิเทน	THM	ตัวนี้คือสารก่อมะเร็ง	แม้จะผ่านเครื่อง
กรองน้ำที่ติดไว้ตามบ้าน	กรองอย่างไรก็ไม่ออก	 นี่คือเหตุผลว่าทำไมไม่ควร
ดื่มน้ำประปา	 หรือแม้แต่น้ำจากเครื่องกรองที่ใช้กับน้ำประปายังไม่เคยเห็นตัว
ใดที่กรอง	 (THM)	 ได้ยกเว้นเครื่องที่ใช้ระบบ	 Reverse	 Osmosis	แต่โปรดอ่าน
ต่อไป	

น้ำอาร์โอ	ฉนวนไฟฟ้า	และมีฤทธิ์เป็นกรด	
ปัจจุบันมีน้ำดื่มบรรจุขวดระบุว่าเป็น	น้ำผ่านการกรองแบบอาร์โอ	

(Reverse	Osmosis)		
น้ำอาร์โอเป็นระบบดั้งเดิมใช้ในที่ที่ไม่มีน้ำจืด	เช่น	ในเรือเดินสมุทร	ทำน้ำทะเล
ให้เป็นน้ำจืด			

วิธีการคือ	นำน้ำทะเลมาผ่านเครื่องเข้ารีเวิร์สออสโมซิส	ซึ่งเป็นเครื่องปั๊ม
ความดันสูงแล้วอัดน้ำผ่านเมมเบรนที่มีรูขนาดเล็ก	โมเลกุลของน้ำผ่านได้	แต่
โมเลกุลของเกลือ	คือโซเดียมคลอไรด์ผ่านไม่ได้	น้ำที่ผ่านออกมาจึงเป็นน้ำจืด	มี
คนทำออกมาจำหน่ายและได้รับความสนใจ	
	 โดยส่วนตัวเคยไปดูในร้านค้าปลีกที่อังกฤษและญี่ปุ่น	ไม่มีน้ำอาร์โอขาย
เป็นน้ำดื่ม	ในภัตตาคารที่อังกฤษ	มีน้ำอย่างเดียวที่เสิร์ฟคือ	น้ำแร่ที่มีฤทธิ์เป็น
ด่าง	หากเป็นน้ำแร่ชั้นหนึ่งจะบรรจุในขวดแก้ว	รองลงมาเป็นขวดพลาสติกแล้ว
แต่ยี่ห้อ		

เขาคงรู้ว่าอะไรควรดื่ม	ไม่ควรดื่ม	
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ทำไมถึงไม่ควรดื่มน้ำอาร์โอ?	
	 เวลาเราเติมน้ำในแบตเตอรี่รถยนต์	ต้องใช้น้ำกลั่น	น้ำประปาหรือน้ำอื่นๆ	
ใช้ไม่ได้	เพราะทำให้ไฟช็อต	แต่น้ำกลั่นเป็นฉนวนไฟฟ้าจึงไม่ช็อต		
	 ระบบสมองของมนุษย์สั่งการโดยไฟฟ้า	 น้ำเหลือง	 น้ำเลือด	 เหมือนเป็น
อิเลคโทไลท์	 (Electrolite)	ถ้าทำให้มันเจือจางมาก	 เรามีโอกาสตายทันทีเพราะ
สมองสั่งงานไม่ได้	 ดังจะเห็นว่าหลายปีก่อนนักเรียนเตรียมทหารรุ่นพี่	 บังคับรุ่น
น้องกินน้ำเป็นปี๊บ	 เมื่ออิเลคโทไลท์คือเลือดหรือน้ำเหลืองเจือจางจนถึงจุดหนึ่ง
ทำให้เสียชีวิตทันที	 ที่อเมริกาเคยมีการแข่งขันกินน้ำจุ	 กินเร็ว	 ปรากฏว่าผู้ชนะ
ตายคาเวทีเช่นกัน	
	 หากคนเรากินน้ำคราวเดียว	8	ลิตร	อาจถึงตายได้	เพราะความเจือจางของ
เลือดมาถึงจุดที่การสั่งงานของไฟฟ้าระบบสมองสั่งไม่ได้	 ฉะนั้น	 ใครดื่มน้ำอาร์
โอซึ่งเป็นฉนวนไฟฟ้าจำนวนมาก	ต้องพึงระวังด้วย		
	 ประการต่อมา	 เลือดของมนุษย์ปกติมีค่าพีเอชประมาณ	 7.35-7.44	
หมายความว่า	 เลือดต้องเป็นด่างอ่อนๆ	 เราถึงแข็งแรง	 แต่จากการทดสอบน้ำ
อาร์โอที่ไม่ได้ผสมอะไร	(กรณีนี้ทดลองด้วยตัวเอง)	ค่าส่วนใหญ่อยู่ที่	6.8			

การที่ค่าพีเอชของเลือดในร่างกายเป็น	 6.8	 หมายความว่า	 อยู่ในสภาวะ
โคม่า	ใกล้ตาย	คนเป็นมะเร็งขั้นสุดท้าย	ใกล้ตาย	เมื่อทดสอบค่า	Ph	ของเลือด
ได้ประมาณ	6.8	หมายความว่า	เลือดข้น	มีความเป็นกรดสูงมาก		

การที่เราจะแข็งแรง	 ต้องทำให้ค่าเลือดเป็นด่าง	 อาหารที่เรากินส่วนใหญ่
ไม่ว่าจะเป็นของหวาน	น้ำตาล	 แป้งขาว	 นมวัว	 มีฤทธิ์ทำให้เลือดเป็นกรด	 โดย
เฉพาะอย่างยิ่งนมวัว	(เพราะมีโปรตีนชื่อเคซีน	มีแลคโตสหรือน้ำตาลในนม)		

กลับมาที่น้ำอาร์โอ	 ซึ่งเป็น้ำที่ผิดธรรมชาติ	 เพราะโครงสร้างโมเลกุลของ
น้ำเปลี่ยนไป	 สาเหตุจากโดนรีดด้วยแรงดันสูงผ่านเมมเบรน	 การรีดระดับ
โมเลกุลทำให้โครงสร้างเปลี่ยน		

รสชาติของน้ำอาร์โอและน้ำธรรมชาติก็แตกต่างกัน	การกินน้ำที่มีค่าเป็นก
รดเข้าไปในร่างกาย	ทำให้ร่างกายต้องปรับให้เป็นค่า	 7.4	สมมติกินน้ำอัดลมสี
ดำ	 ซึ่งมีค่าพีเอช	 2.5-3	 มีความเป็นกรดรุนแรงมาก	 ในแคนาดาเรียกว่าเป็นตัว
กัดสนิมหรือขัดห้องน้ำ	 เพราะเอามาขัดห้องน้ำที่มีคราบสกปรกได้สบายๆ	 เมื่อ
ดื่มน้ำที่มีค่าพีเอชเป็น	 2.5	 ร่างกายต้องพยายามปรับให้เป็นประมาณ	 7.4	 ตาม
ค่าปกติ		

วิธีการคือ	 ใช้ระบบชีวเคมีดึงแคลเซียมออกมาจากมวลกระดูก	 เพื่อสร้างความ
สมดุลให้เป็นด่าง		
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การดื่มน้ำอาร์โอก็ทำให้เราเสียมวลกระดูกบางส่วน	 เพราะความเป็นกรด
ของน้ำอาร์โอถ้าวัดค่า	 Oxidation	 Reduction	 Potential	 หรือ	 ORP	 คือค่าของ
ศักยภาพที่จะลดอนุมูลอิสระของน้ำอาร์โอ	 จะได้ค่าเป็นบวกประมาณ	 300	
หมายความว่า	 ถ้าดื่มเข้าไปจะได้อนุมูลอิสระเข้าไปในร่างกายอย่างมากมาย	
เท่ากับว่าเรากำลังดึงมะเร็ง	 และโรคความเสื่อมทั้งหลายเข้ามา	 ตรงข้ามกับ	
“น้ำแร่”	 ที่มีฤทธิ์เป็นด่าง	 จะมีค่า	 ORPเป็นลบ	 น้ำอาร์โอ	 ที่ออกมาจำหน่ายใน
ระยะหลังน่าจะมีการเติมสารที่ทำให้เกิดฤทธิ์เป็นด่าง	ซึ่งก็จะทำให้ค่า	ORP	ออก
มาเป็นลบได้เช่นกัน	แต่ยังไม่ทราบว่ามีผลเสียอะไรในปัจจุบัน

ในที่นี้ขอยกตัวอย่างจากประสบการณ์ของผู้เขียน	 เนื่องจากทางบ้านทำเห
มืองที่ปิล็อก	 จ.กาญจนบุรี	 ตั้งแต่สมัยพ่อและพี่ชาย	 ตอนนั้นมีหมอคนหนึ่งสนิท
กับพี่ชายชอบขึ้นไปที่เหมือง	 ซึ่งมีน้ำในลำห้วยใส	 แลเห็นใบไม้สีน้ำตาลจมอยู่
ในน้ำ	 คนทำงานในเหมืองกินน้ำจากลำห้วยนี้โดยไม่ต้ม	 ซึ่งคุณหมอเป็นห่วง
มากว่า	 จะมีอันตรายจากเชื้อโรคจึงเก็บน้ำตัวอย่างไปตรวจ	 โดยคาดว่าคงมี
แบคทีเรียเป็นจำนวนมาก	 จะได้เตือนคนงานให้ต้มน้ำก่อนดื่ม	 เมื่อนำมาตรวจที่
กรุงเทพฯ	ปรากฏว่าไม่พบแบคทีเรียเลย	
	 โดยส่วนตัวคิดว่าน้ำที่ไหลผ่านหิน	 คงมีพลังบางอย่างที่มีลักษณะเป็นคลื่น
สั่นสะเทือน	 (Vibration)	 คล้ายๆ	 สารประกอบจากเงินที่มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อโรคได้	
ทำให้เกิดความสมดุลที่แบคทีเรียไม่สามารถเติบโตได้	 เราควรดื่มน้ำดิบ	 ไม่ใช่
น้ำต้ม	 แต่ทำอย่างไรจะได้น้ำดิบที่สะอาดไม่มีเชื้อโรค	 เพราะต้มก็ดีในแง่ฆ่าเชื้อ
โรคแต่แร่ที่ดีๆก็ตกตะกอนหมด	ไม่มีเชื้อโรค	คำตอบคือ	“น้ำแร่”		

การดื่มน้ำแร่จะช่วยต้านอนุมูลอิสระ	ซึ่งเท่ากับป้องกันมะเร็งไปในตัว			การ
ดื่มน้ำแร่ที่มีสภาพเป็นด่างอ่อนๆ	ควรดูต้นกำเนิดของน้ำด้วย	น้ำแร่จากภูเขาหิน
แกรนิต	 หินควอทซ์/หินเขี้ยวหนุมาน	 มีคุณภาพกว่าแหล่งอื่นเพราะมีแร่ธาตุและ
มีพลังที่ดีซึ่งจะกล่าวต่อไปในเรื่อง”เอนเนอร์จี”	

น้ำอัดลม		
นอกจากอุดมไปด้วยน้ำตาลแล้ว	ยังมีคาร์บอนิก	แอซิด	อีก	ซึ่งไม่ดีสำหรับ

มวลกระดูกและทำให้ร่างกายเป็นกรด	 เป็นสาเหตุให้เกิดโรคหัวใจ	 มะเร็ง	
รายงานวิจัยจาก	American	Journal	of	Clinical	Nutrition	เดือนเมษายน	2558	
ระบุว่า	 น้ำอัดลมเป็นสาเหตุใหญ่ทำให้หลอดเลือดหัวใจตีบ	 เนื่องจากมีปริมาณ
น้ำตาลฟรุคโตส	ที่เรียกว่า	HFCS	สูง	น้ำตาลพวกนี้ทำให้คนทั่วไปติดน้ำอัดลม		
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	 น้ำอัดลมยังมีส่วนสำคัญทำให้ไขมันในเลือดขึ้นสูง	 ทำให้ผนังหลอดเลือด
หัวใจสะสมสารไขมัน	 กระทั่งเกิดปัญหาหลอดเลือดหัวใจตีบและค่อยๆ	 ตันใน
ที่สุด	

	 ในเลือดไม่ว่าไตรกลีเซอไรด์	คอเลสเตอรอล	แอลดีแอล	รวมทั้งอะโปโปรตี
นบีที่เป็นดัชนีบ่งชี้ระดับแอลดีแอล	 มีค่าสูงขึ้นหลังจากดื่มน้ำอัดลมติดต่อกัน
ระยะหนึ่ง	 	 (-อ้างอิง	 คอลัมน์นิทานอาหาร	 นิตยสารเนชั่นสุดสัปดาห์	 ฉ.1215	
น.56	(วันที่	11	กันยายน	2558	โดยนายลำยอง)	 	

อ.ที่	3.	อากาศ	

เชื่อหรือไม่ว่าสภาพอากาศก็มีผลต่อมะเร็ง?		

มะเร็งไม่ชอบอากาศที่มีออกซิเจนสูง	มันชอบอากาศที่มีออกซิเจนต่ำ		

เซลล์มะเร็งมีสภาพเหมือนยีสต์	ชอบที่ๆ	มีออกซิเจนน้อย	และใช้น้ำตาล
เป็นอาหารหลัก	เซลล์มะเร็งมีความสามารถแย่งน้ำตาลในเลือดได้เร็วกว่าเซลล์
ปกติ	24	เท่า		

นั่นเป็นคำตอบว่าทำไมคนเป็นมะเร็งจึงผอม	
ดังนั้น	 คนเป็นมะเร็งต้องหาสถานที่ที่อากาศบริสุทธิ์	 ซึ่งมีออกซิเจน

ประมาณ	21%	ตามธรรมชาติ	
อากาศที่ดีคืออากาศตามยอดเขา	 อยู่ใกล้ป่า	 ได้ออกซิเจนที่มันคายออก

มาจากต้นไม้	มีพลังดีให้เราห่างไกลโรคภัยไข้เจ็บ	
สิ่งที่น่ากลัวคือ	 เราไม่รู้ตัวว่าอยู่ในสภาพอากาศแย่มากแค่ไหน	และเราใช้

ชีวิตอยู่ในนั้นทุกวัน	 นั่นคืออากาศในรถแอร์	 เป็นอีกหนึ่งฆาตรกรเงียบที่เราไม่
ตระหนักกัน	

ผู้เขียนพูดเรื่องนี้มาหลายปี	 ตอนนี้มีข้อมูลจากญี่ปุ่นแล้วว่าควรถ่ายเท
อากาศใหม่จากภายนอกรถก่อนเปิดแอร์	

ในรถยนต์ทุกคัน	 มีระบบโยกคันบิดหรือปุ่มกด	 Ventilation	 เพื่อเปิด
อากาศข้างนอกให้เข้ามาไล่อากาศเก่าออกไป	 หรือปิดเพื่อให้อากาศเก่า
หมุนเวียนอยู่ในรถ	 ซึ่งระบบปรับอากาศแค่เอาน้ำยาเย็นผ่านคอยล์เย็น	 เอาลม
เป่าผ่านเป็นลมเย็นกระจายไปทั่วรถแล้ว	 ดูดกลับไปใหม่	 เป็นของเก่าหมุนเวียน
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ในรถเมื่อหายใจเข้าคุณใช้ออกซิเจน	 หายใจออกเอาคาร์บอนออกไซด์ออกมา
ในรถ	 โดยไม่ตระหนักว่าระดับคาร์บอนสูงขึ้นเรื่อยๆในขณะที่ออกซิเจน
ออกซิเจนลดลงเรื่อยๆตลอดเวลาที่เราปิดไม่ให้อากาศข้างนอกเข้า	 ทำไมบาง
คนจอดรถยนต์และเปิดแอร์นอนถึงเสียชีวิต?		

นั่นเป็นเพราะภายในรถมีคาร์บอน	ไดออกไซด์สูง	ทำให้ง่วงหลับ	สลบ	และ
ตายในที่สุด	

สังเกตได้ว่าเวลาเรานั่งรถแอร์มักง่วง	 สาเหตุจากไม่มีอากาศจากข้างนอกเข้าม
แลกเปลี่ยนภายในรถ	 (หากไม่เปิดสวิทซ์เปิดให้ลมภายนอกเข้า	 หรือ		
Ventilation	ภายใน	15	นาที	คาร์บอนไดออกไซด์ในรถเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว)		

ผู้เขียนเคยลองวัดปริมาณด้วยเครื่องวัดคาร์บอนไดออกไซด์	 ภายในรถเอ
สยูวี	 ฟอร์จูนเนอร์	 นั่งกัน	 3	 คน	 ปกติอากาศที่ดีทั่วไปมีคาร์บอนไดออกไซด์
ประมาณ	400	PPM	(Part	Per	Million	เป็นหน่วยชนิดหนึ่ง	หมายถึงหนึ่งส่วนใน
ล้านส่วน)แต่ในกรุงเทพจะวัดได้ประมาณ	 700	 ppm	 เพราะรถเยอะ	 ผ่านไป	 15	
นาที	เพิ่มเป็น	1500	PPM	ผ่านไป	30	นาทีเป็น	3000	PPM	

การขับรถทางไกลโดยไม่เปิด	 Ventilation	 ทำให้ง่วงและเป็นสาเหตุของ
การหลับใน		

วิธีแก้คือ	 เปิดให้อากาศเข้ามาเป็นระยะๆ	 เมื่อผ่านช่วงที่ไม่มีไอเสีย	 ควัน	
และฝุ่น	แต่คนเดี๋ยวนี้กลัวร้อน	กลัวฝุ่น	กลัวไอเสีย	ขี้เกียจปิดเปิด	สวิทซ์ดังกล่าว
จึงปิดตายตลอด	บางครั้งรถติดในเมืองเป็น	 2-3	ชั่วโมง	อากาศในรถแม้จะเย็น
สบาย	แต่คุณกำลังฆ่าตัวตายโดยไม่รู้ตัว		

สภาพอากาศในรถที่แย่มาก	 ออกซิเจนน้อยลง	 คนขับก็ง่วงอาจหลับใน	
อากาศเช่นนี้ค่าออกซิเจนต่ำ	 สภาพร่างกายเป็นกรด	 จึงน่าจะเป็นเหตุผลสำคัญ
อีกประการหนึ่งที่อธิบายว่า	ทำไมคนในเมืองจึงเป็นมะเร็งมากกว่าคนชนบท		

เพราะคนในเมืองนั่งรถติดแอร์มากกว่าคนบ้านนอก	 เมื่อรถติดเป็นชั่วโมง
ไม่สามารถเปิดรับอากาศจากภายนอกได้	 เนื่องจากมีไอเสียมากมายจำใจต้อง
อยู่ในสภาวะเย็นสบาย	แต่นั่นทำให้เราตายเร็วขึ้น		

กรณีจอดรถยนต์ตากแดดแล้ว	ปิดกระจก	ทราบไหมว่าสารในรถยนต์ที่ก่อ
มะเร็ง	เช่น	ฟอร์มัลดีไฮด์และไวนีลคลอไรด์ระเหิดขึ้นมา	

รถยนต์ที่ตากแดดทำให้อุณหภูมิขึ้นสูงได้ถึง	55	องศาเซลเซียส	พฤติกรรม
ที่คนมักทำกันคือ	 เข้ารถปั๊บ	 สตาร์ทเครื่อง	 เปิดแอร์	 เท่ากับว่าผู้ขับหายใจเอา
สารที่ระเหิดเข้ากระแสเลือดเลย	 วิธีที่ถูกต้องคือเปิดกระจกรถยนต์ไว้ก่อน	 วิ่งใน
ที่โล่ง	ๆ	 เพื่อให้อากาศบริสุทธิ์เข้ามาไล่อากาศเสียออกก่อน	 (ถ้าอากาศดี)	บาง
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คนใส่น้ำหอมในรถซึ่งเป็นเคมี	 หารู้ไม่ว่ากลิ่นหอมเหล่านั้นคือยาพิษจากเคมีทั้ง
สิ้น	

วิธีแก้ไขคือ	 เก็บอากาศดีไว้ในรถ	หมายความว่า	 เวลาขับรถผ่านพื้นที่โล่ง	
เปิดช่องให้ลมเข้า	 (ผ่านไส้กรองอากาศที่ติดมากับรถ)	 ตุนอากาศดีเข้าไว้บ้าง	
ถ้ารถติด	เจอไฟแดง	หรือขับตามรถบรรทุกก็ปิด	

รถทุกคันมีระบบเปิดให้อากาศข้างนอกเข้ามาในรถ	 แต่คนใช้รถไม่ศึกษา	
บางรายหนักกว่านั้นบอกให้ช่างปิดตายเลย	 เพราะไม่อยากให้อากาศจากข้าง
นอกเข้ามา	กลัวไอเสีย	

ออฟฟิศ	ภัยชีวิตยุคใหม่	
สมัยนี้สถานที่ทำงานเป็นอาคารหลายชั้น	 หลายแห่งออกแบบให้อากาศ

ภายนอกเข้ามาในอาคารน้อยมาก	 เพราะเปลืองค่าไฟจากการใช้เครื่องปรับ
อากาศ	หากนำลมร้อนจากข้างนอกเข้ามา	ลองสังเกตว่าหากเข้าอาคารตอนเช้า
ที่ยังไม่เปิดแอร์	กลิ่นเป็นอย่างไร	เครื่องฟอกอากาศช่วยได้เล็กน้อยเท่านั้น	

ส่วนอุปกรณ์ในสำนักงาน	 เช่น	 เครื่องถ่ายเอกสาร	 พรินเตอร์	 ก็ผลิตแก๊ส
พิษทั้งนั้น	 รวมทั้งนิตยสาร,	 วอลเปเปอร์,	 เฟอร์นิเจอร์,พรม,	 กระดาษ	 สิ่งพิมพ์
ต่างๆ	 ผู้คนมากมายแย่งกันใช้ออกซิเจนและแข่งกันผลิตคาร์บอนไดออกไซด์
ออกมา		

ผู้เขียนเคยเข้าไปนั่งประชุมในออฟฟิศ	 มีผู้เข้าประชุม	 20	 คน	 อากาศใน
ห้องเย็นสบาย	ระหว่างนั้น	ลองเปิดเครื่องวัดคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศแบบ
มือถือ	 ผ่านไปครึ่งชั่วโมงเครื่องร้องเตือนเพราะคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้นถึง
จุดอันตรายถึง	1,500	PPM	สภาพแวดล้อมแบบนี้มะเร็งชอบ		

	 อาคารในประเทศที่เจริญแล้วถูกออกแบบ	 โดยให้อากาศภายนอกถูกดูด
เข้ามาในตัวอาคาร	15	เปอร์เซ็นต์	แต่ของไทยไม่เห็นมีหน่วยงานของรัฐสนใจจะ
ดูแลควบคุมเรื่องนี้		

ผู้อ่านสามารถสังเกตได้ด้วยตนเองแบบง่ายๆ	 วันไหนเข้าออฟฟิศเป็นคน
แรก	 ยังไม่เปิดแอร์	 จะสัมผัสได้ว่าอากาศอับแค่ไหน	 นั่นเป็นเพราะออกซิเจนต่ำ	
ก๊าซพิษจากเฟอร์นิเจอร์	 พรม	 วอลเปเปอร์	 สิ่งพิมพ์ระเหิดออกมา	 แย่ที่สุดคือ
เครื่องถ่ายเอกสาร	 มันผลิตออกมาและอยู่ในห้องที่คุณทำงาน	 ทางแก้ไขอย่าง
หนึ่งคือต้องมีเครื่องดูดอากาศเสียออก			

บางคนนอนห้องแอร์	 นั่งรถแอร์ไปทำงาน	 นั่งทำงานในออฟฟิศที่ติดแอร์	
เรียกว่าในชีวิตประจำวันแทบไม่ได้เจออากาศที่เป็นธรรมชาติเลย		

ห้องนอน-หากไม่เปิดหน้าต่าง	 สารพิษจะสะสมอยู่ในนั้น	 ต้องเปิดหน้าต่าง
เพื่อให้ลม	
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ถ่ายเทบ้าง	หรือเติมอากาศด้วยระบบเติมอากาศจากภายนอกเข้ามาในห้อง	ซึ่ง
จดสิทธิบัตรชื่อจีไลฟ์(G-Life)	เครื่องนี้ทำงานโดยพัดลมดูดอากาศดึงอากาศเข้า
มา	 ผ่านไส้กรองหลายชั้นแล้วผ่าน	 Activated	 carbon	 เพื่อจับแก๊สพิษสุดท้าย
ผ่าน	 Heppa	 Tilter	 ซึ่งกรองได้แม้แต่ไวรัส	 ห้องนั้นจะเป็นห้องปลอดเชื้อในที่สุด	
เป็นระบบเดียวกับห้องปลอดเชื้อในโรงพยาบาล		

ข้อจำกัดคือต้องลงทุนเพิ่ม	 และเปลืองไฟมากขึ้น	 เครื่องนี้ผู้ผลิตทำมานาน
แล้วแต่คนไม่ค่อยสนใจอาจไม่เห็นความสำคัญของอากาศหรือขาด
ประชาสัมพันธ์ของผู้ผลิต	

อ.ที่4.อารมณ์	
ถ้าเราอารมณ์ดี	ร่างกายจะสร้างฮอร์โมนดีๆ	ออกมา	 เช่น	 	 เอ็นโดฟิน	และ

โกร์ทฮอร์โมน	 ซึ่งทำให้สดชื่นและแข็งแรง	 ในทางตรงกันข้าม	 หากเราอารมณ์
ร้าย	 โกรธ	 ฉุนเฉียว	 ตื่นเต้น	 เครียด	 ร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนร้าย	 เช่น		
Andrenalin,cortisol	ออกมาทำร้ายร่างกาย	ทำให้ป่วย	หัวใจวายโรคตับ	อายุ
สั้น	

เกี่ยวกับเรื่องนี้ผู้เขียนมีประสบการณ์ตรง	 ลุงของผู้เขียนเป็นผู้พิพากษา
เกษียณแล้ว	ชอบดูมวย	ตอนนั้นแสนศักดิ์	เมืองสุรินทร์	ชกป้องกันแชมป์โลก	ลุง
นั่งดูทีวี	 หัวใจท่านไม่ดีอยู่แล้ว	 ปรากฏว่าแสนศักดิ์	 แพ้คู่ชกหมดรูป	 ลุงก็หัวใจ
วายเสียชีวิตหน้าทีวี	

เพื่อพิสูจน์ความคิดนี้	 ผู้เขียนจึงลองทำด้วยตนเองโดยดูการแข่งขันมวย	
ก่อนดูจับชีพจร	

และความดันก่อนว่ามีอัตราเท่าไร		
ผู้เขียนเป็นคนหัวใจเต้นช้า	ตัวบน	 110	ตัวล่าง	ค่าชีพจร	 72	พอมวยต่อย

กันดุเดือด	 ชีพจรผมขึ้นไป	 91	 ส่วนความดันตัวบนขึ้นไปถึง	 153	 ตัวล่าง	 90	
แสดงว่าอารมณ์มีผลต่อชีพจรและความดัน	ถ้าสุขภาพไม่ดีอาจหัวใจวายได้	

เหมือนเครื่องยนต์	 หากซอฟท์แวร์ไม่ดี	 เครื่องก็รวน	 ร่างกายคนเราก็
เหมือนกัน	 หากเจอสิ่งกระตุ้นให้อารมณ์เสียตลอดเวลา	 ช่วงที่เราหงุดหงิด	
ฮอร์โมนตัวร้ายออกมาเป็นชุด	 ส่งผลให้อวัยวะต่างๆ	 ทำงานผิดปกติ	 เกิด
ความเครียด		

อีกตัวอย่างที่น่าสนใจคือเมื่อปี	ค.ศ.1998	ฝรั่งเศสชนะฟุตบอลโลก	คืนนั้น
อัตราการตายด้วยโรคหัวใจวายลดลงจากค่าเฉลี่ยมากจนมีนัยยะสำคัญ	 เพราะ
ความอารมณ์ดีของผู้ชนะ	 แต่ในทางตรงกันข้ามกับทีมฟุตบอลอังกฤษแพ้อาเจน
ติน่า	 ซึ่งอังกฤษเคยรบกับอาเจนติน่า	 เรื่องหมู่เกาะฟอล์กแลนด์	 อังกฤษแพ้ด้วย
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การดวลลูกโทษ	 ผู้ชมอังกฤษเสียใจกันมาก	 คืนนั้นอัตราการตายด้วยหัวใจวาย
ในอังกฤษสูงขึ้นอย่างมาก	

จากค่าเฉลี่ยเห็นได้ว่าแม้แต่การเชียร์กีฬา	ก็มีส่วนทำให้อารมณ์ปรวนแปร
และมีผลต่อสุขภาพ	ควรเตรียมหัวใจเผื่อแพ้ไว้บ้างว่าเป็นเรื่องธรรมดา	อย่าไป
จริงจังกับมันมากจนป่วยไข้หรืออาจถึงตายได้	

ผู้เชี่ยวชาญเรื่องโรคมะเร็งส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า	คนเป็นมะเร็งสาเหตุ
หลักจากการมีความเครียดร่วมอยู่ด้วยเสมอ		

ชาวอังกฤษรู้เรื่องอารมณ์มีผลร้ายต่อตับมานานแล้ว	ดูได้จากศัพท์คำว่า	
Liver	แปลว่าตับ		
คนขี้โกรธมักจะเป็นโรคตับ	จึงเกิดมีศัพท์คำว่า	Leverish	ซึ่งแปลว่า	คนนั้นกำลัง
หงุดหงิดอารมณ์ไม่ดี	 	

ในทางตรงกันข้าม	ถ้าอารมณ์ดีฮอร์โมนชุดดีก็หลั่งออกมาเป็นชุด	เช่น	
เวลานั่งสมาธิเมื่อใจรวมเป็นหนึ่ง	จะทำให้จิตใจผ่องแผ้วอารมณ์ไม่ขุ่นมัว	มีแต่
จิตใจที่เบิกบานมีความสุข	ฮอร์โมนดีๆ	เช่น	เอนโดฟิน	(EndoTin)	ก็หลั่งออกมา
จากต่อมใต้สมองทำให้สดชื่น	ผิวพรรณเปล่งปลั่งทันที	ผู้ที่เจริญสมาธิและแผ่
เมตตาเป็นประจำ	ใบหน้าจะสดใส	แข็งแรง	อายุยืนยาว	

ลองดูตัวอย่างคนบ้าข้างถนนดูก็ได้กินแต่ของสกปรก	นอนข้างถนนแอร์ไม่
เคยมี	มุ้งไม่มี	ผ้าห่มก็ไม่มี	ฝนตกยังเดินไป	ๆ	แดดออกก็ไม่สน	เดินยิ้มหัวเราะไป
เรื่อย	ยิ้มไปก็ยิ้มมา	เอนเดอร์ฟินหลั่งเรื่อย	ๆ	คนบ้าเคยเจ็บป่วย	เป็นมะเร็ง	หัวใจ	
เบาหวานหรือเปล่า	 ไม่มี	แต่ที่อายุสั้นเพราะขาดอาหาร	 เพราะฉะนั้นใครอารมณ์
ร้าย	 อารมณ์เสีย	 ยิ้มไม่เป็น	 เครียด	 โกรธเกลียด	 บ่อย	 ๆ	 อะดรีนาลีนหลั่ง	 ภูมิ
ต้านทานลด	 	อายุสั้น	ส่วนใครอารมณ์ดี	แจ่มใส	ทำสมาธิได้	มีความสุข	 โกรส
ฮอร์โมนหลั่ง	เอนเดอร์ฟินหลั่ง	หลั่งเรื่อย	ๆ	ภูมิต้านทานดี	แข็งแรง	อายุยืนยาว	

อ.ที่	5.ออกกำลังกาย		
หลายคนสงสัยว่าออกกำลังกายเวลาไหนดี	และควรออกกำลังกายแบบ

ใด?	ออกกำลังกายตอนเช้าดีที่สุด	เพราะอากาศสดชื่น	มลภาวะน้อยกว่าตอน
เย็น		

การเดินเร็ว	เป็นการออกกำลังที่เป็นธรรมชาติที่สุด	ให้เดินในสภาพ
แวดล้อมธรรมชาติ	เพราะจะได้อากาศบริสุทธิ์	อย่าเดินในห้องแอร์หรือบน
เครื่องสายพาน	เพราะในห้องแอร์มีออกซิเจนต่ำ	อย่าลืมว่ามะเร็งชอบสถานที่ที่
มีออกซิเจนต่ำ		

การเดินต้องเดินด้วยสติ	ถ้าเป็นไปได้ให้เดินแบบไม่ใส่รองเท้า	เป็นการ
นวดและรับพลังที่ดีจากพื้นดิน		
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การออกกำลังกายที่ดีอีกวิธีหนึ่งคือ	ทำท่าเหมือนกระโดดเชือก	จะกระโดด
เชือกจริงๆ	ก็ได้	ขอให้ส้นเท้าลงกระแทกพื้นพร้อมกับปลายเท้า	ถ้าเป็นคนอ้วน
ต้องระวังสักหน่อย		

มนุษย์สมัยนี้ออกกำลังกายน้อยกว่าโบราณหลายสิบเท่า	 งานการเดี๋ยวนี้
ไม่ต้องออกแรง	 	 	 นักวิทยาศาสตร์การกีฬาแนะนำให้ออกกำลังกายแบบ	
Aerobic	 Exercise	 เพื่อทำให้หัวใจแข็งแรง	 โดยให้ออกกำลังจนได้ระดับ	หัวใจ
เต้น	100-130	ครั้ง	 	ติดต่อกัน	20	นาที	ทั้งนี้ขึ้นกับอายุ	มีคนตั้งใจ	เอาจริงเอาจัง
กันมาก	 แต่พอแก่ตัวดูโทรมเมื่อเทียบกับคนเล่นโยคะหรือรำมวยจีนไม่ได้	 นั่น
เป็นเพราะออกกำลังกายมาก	 ก็เกิดของเสียมาก	 คือเกิดอนุมูลอิสระในร่างกาย
มากไปด้วย	

นักวิ่งมาราธอน	 42	 กิโลเมตร	 อายุสั้นทุกคน	 กีฬาจ็อกกิ้งที่เคยฮิตเมื่อ
ประมาณปี	2520	คนเขียนตำราตายคาสนาม	ดังนั้น	อย่าเชื่อฝรั่งมากนัก	ศาสตร์
ทางตะวันออกอย่าง	โยคะ	รำมวยจีน	ยืนแกว่งแขน	ที่มีมาเป็นพันปี	เป็นศาสตร์ที่
ไม่ควรมองข้ามถึงแม้ยังไม่มีการวิจัยรองรับแต่ผลโดยรวมดีกว่าโดยดูจากพวก
โยคีหรือคนที่เล่นโยคะ	 แกว่งแขน	 รำมวยจีน	 แบบต่อเนื่องจะแข็งแรงและอายุ
ยืน		

อย่างไรก็ตาม	การออกกำลังกายแบบเหนื่อยแฮ่กๆ	ชั่วครั้งชั่วคราว	มีข้อดี
คือทำให้โกร์ทฮอร์โมนหลั่งออกมา	 ลองสังเกตดูผู้ที่มีอายุยืนยาวจะไม่ชอบนั่งๆ
นอนๆจะทำงานบ้านสวนครัวทำโน่นทำนี่กระดุกกระดิกอยู่ตลอดเวลา	 ปัจจุบัน
เป็นที่ยอมรับในอเมริกาแล้วว่า	 “Sitting	 is	 killing”คนอเมริกันจำนวนมากที่
ชอบนั่งอยู่หน้าจอ	Computer,smart	phone	หรือนั่งๆนอนๆ	อยู่หน้า	ทีวี	ดูไปกิน	
Pop	 Corn	 ไป	 ถ้าทำอย่างนี้วันละ	 2	 ชั่วโมงขึ้นไป	 สุดท้ายก็อ้วนแผละ	 ป่วย	
สารพัดโรค	 อายุสั้น	 ข้อแนะนำสำหรับผู้ที่จำเป็นต้องนั่งทำงานหรือขับรถนานๆ	
ก็ควรหาเรื่องเดินไปเข้าห้องน้ำหรือหาที่ยืนกระโดดเชือกลมโดยลงส้นเท้าสัก	
60-100	ครั้ง	แล้วค่อยกลับไปทำงานหรือดู	Smart	phone	ใหม่	ถ้านั่งดูทีวี	ก็ยืน
แกว่งแขนดูทีวีก็ได้	 อย่านั่งนานนัก	 ทำเช่นนี้จะทำให้น้ำเหลืองไม่หยุดนิ่งภูมิ
ต้านทานก็จะปกติตามที่ธรรมชาติออกแบบไว้	

ถ้าไม่เชื่อลองสังเกตคนบ้าข้างถนนที่เดินเก็บเศษอาหารจากถังขยะกิน	น้ำ
ไม่เคยอาบ	ผมที่ดูกระเซิง	 เพราะไม่เคยสระ	รองเท้าไม่ใส่แต่เดินทั้งวัน	นอนข้าง
ถนนไม่ต้องห่มผ้า	 ไม่ต้องกางมุ้ง	 มีผู้เฝ้าติดตามดูสุขภาพของคนบ้าประเภทนี้ก็
ต้องแปลกใจเพราะ	 ไม่เคยท้องเสีย	 ไม่เคยเป็นหวัด	 ไม่เคยเป็นมาเลเรีย	รวมทั้ง
ไม่เคยพบพวกนี้เป็นมะเร็งด้วย	 เพราะอะไร?	 เพราะเดินทั้งวันระบบน้ำเหลือง
หมุนเวียนดีมาก	 ภูมิต้านทานสูงก็ไม่เป็นโรคภัยใดๆ	 เช่นเดียวกับสัตว์ที่อยู่ใน
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ป่าอย่างธรรมชาติ	 แต่น่าเสียดายที่พบว่าคนบ้าพวกนี้อายุสั้น	 เพราะขาดอาหาร	
ผู้เขียนไม่ได้ชักชวนให้ท่านทำเป็นคนบ้า	 แต่อยากชวนให้มาออกกำลังมา
ขยับเขยื้อนร่างกายกันเถอะ	 อย่าเผลอสตินั่งนานๆ	 ที่น่าเป็นห่วงคือเยาวชนคน
ไทยที่กำลังติด	 Smart	 Phone	 กันงอมแงม	 ช่วยกันหาทางออกด่วน!ผู้เขียนทำ
อะไรให้ไม่ได้จ้า	

อ.ที่	6.ออกแดด		
เราถูกหลอกให้ระวังรังสียูวีจากแสงแดด	 โดยบอกว่าจะทำให้เป็นมะเร็ง

ผิวหนัง	หากต้องออกนอกสถานที่ต้องทาครีมกันแดดก่อน	เคยเห็นคนไทยเป็น
มะเร็งผิวหนังกันบ้างไหม	ผู้เขียนอายุ	70	ปี	เคยเห็นแต่ฝรั่งเป็นมะเร็งผิวหนัง	แต่
เดี๋ยวนี้คนไทยกลับกลัวมะเร็งผิวหนัง	 ต้องซื้อครีมกันแดดมาใช้	 	 ทั้งที่แสงแดด
เป็นต้นกำเนิดพลังชีวิตของสิ่งมีชีวิตในโลกทุกชนิด	

	 อย่าหลงเชื่อที่เขากำลังล้างสมองเรื่องโดนแดดแล้วจะเป็นโรคมะเร็ง
ผิวหนัง	 ไม่เชื่อลองใช้ความ	 “เฉลียว”ใจ	 ดูว่าคนไทยในอดีตไม่เคยพบว่าเป็น
โรคมะเร็งผิวหนัง	ทั้งๆที่เขาโดนแดดมากกว่าคนไทยสมัยนี้หลายเท่า	และลองดู
ข้อมูลที่ว่าครีมกันแดดที่โฆษณาว่าจะช่วยป้องกัน	 UVA	 และUVB	 หลังจากออก
มาจำหน่ายได้	 30	 ปี	 ปรากฏว่าคนอเมริกันเป็นโรคมะเร็งผิวหนังเพิ่มขึ้น	 3	 เท่า	
ทำไมหรือ?	 เพราะครีมกันแดดส่วนใหญ่มีสารก่อมะเร็งอยู่ประมาณ	 5	ชนิด	และ
ที่สำคัญร่างกายคุณจะไม่ได้	UVB	ที่มีคุณประโยชน์อย่างยิ่งต่อการป้องกันมะเร็ง	
รวมถึงโรคมะเร็งผิวหนังด้วย!	 “เขา”ไม่อยากให้คุณรู้เพราะแสงแดดขายไม่ได้	
ของฟรีที่ธรรมชาติให้ไว้เป็นคู่แข่งสำคัญ	 สมควรสร้างภาพให้แสงแดดเป็น	
“ผู้ร้าย”	คล้ายกับเรื่องคอเลสเตอรอลและน้ำมันพืชที่ทำสำเร็จมาแล้ว	โดยอาศัย
สื่อและยืมมือผู้ที่น่าเชื่อถือล้างสมองประชาชนในประเทศที่ล้าหลังและไม่เป็นตัว
ของตัวเองให้หลงเชื่อ	 กว่าจะ	 “เฉลียว”	 ก็โดนหลอกให้ทั้งเสียเงิน	 เสียสุขภาพ
และอายุขัยไปอีกหลายสิบปี	 	

หมัดแรกคือล้างสมองให้คนเชื่อว่า	 “แดดเป็นผู้ร้าย”	 หมัดที่สอง	 “แดด
ทำให้เป็นฝ้า”	 หมัดน็อคคือ	 ใส่	 whitening	 (สารเคมีที่ทำให้ขาว)	 เข้าไปด้วย
และล้างสมองให้เชื่อว่า	 “ขาวถึงสวย”	จะได้ไม่ไปโดนแดดไปตลอดชาติ	เพราะผู้
หญิงส่วนใหญ่ถือคติที่ว่า	 “ตายไม่ว่าขอให้สวยไว้ก่อน”	 ขณะนี้ยังไม่มีผลวิจัย
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รองรับว่า	 ไอ้เจ้าสารเคมีที่ทำให้ขาว	 ที่ใส่ผสมลงไปในครีมกันแดด	 จะส่งผลให้
เป็นมะเร็งหรือไม่	ผู้เขียนพยากรณ์ไว้ล่วงหน้าเลยว่า	“คงไม่พลาด”	

มะเร็งผิวหนังที่ทำให้คนเสียชีวิต	 เป็นจุดในร่มผ้าเท่านั้น	 ไม่ใช่จุดที่โดน
แดด	 จุดที่โดนแดดเป็นมะเร็งเหมือนกัน	 แต่เป็นแบบอ่อนๆ	 รักษาง่าย	 ไม่ถึงกับ
เสียชีวิต		

เชื่อหรือไม่ว่า	ครีมกันแดดเป็นสาเหตุของมะเร็งผิวหนัง?	
หลังจากมีครีมกันแดดหรือซันบล็อกออกจำหน่าย	 โดยบริษัทยักษ์ใหญ่

จากอเมริกามากว่า	 30	ปีโดยหวังว่าจะช่วยลดอัตราการเป็นมะเร็ง	 กลับปรากฏ
ว่าคนอเมริกันเป็นมะเร็งผิวหนังเพิ่มขึ้น	 3	 เท่า	 เพราะสารในซันบล็อกมีสารก่อ
มะเร็ง	5	ชนิด	ประกอบด้วย	

O c t y l - d ime t hy l - PABA	 (OD -PABA ) .	 B en z ophenone - 3	
(Bp-3),Homosalate	 (HMS),	 Octyl-methoxycinnamate	 (OMC)	 และ	 4-
methyl-benzylidene	camphor	(4-MBC)	
ครีมกันแดดไม่ได้ป้องกันรังสี	UVA	แต่ป้องกันกระบวนการสร้างเม็ดสีของผิว	

อัตราการเกิดมะเร็งผิวหนังเพิ่มขึ้นมากที่สุดในประเทศต่างๆ	 ที่มีการใช้
สารกันแดดกันอย่างแพร่หลาย	เหตุผลคือ	สาร	Estrogen	ในครีมกันแดดกระตุ้น
ให้เซลล์มะเร็งเติบโต	ขณะเดียวกันสารกันแดดสกัดกั้นการสร้าง	Vitamin	D	ที่มี
ส่วนช่วยป้องกันมะเร็งด้วย		

โดยวิตามิน	D	ทำหน้าที่ป้องกันมะเร็ง	ดังนี้	
1.เปลี่ยนเซลล์มะเร็งให้เป็นเซลล์ปกติ	
2.ควบคุมการเติบโตและการตายของเซลล์	
3.ควบคุมไม่ให้มะเร็งแพร่กระจาย	
4.ยับยั้งยีนที่ดูแลเรื่องการแบ่งตัวของเซลล์	
5.ยับยั้งการก่อสร้างตัวของหลอดเลือด	
6.บรรเทาการตอบสนองภูมิคุ้มกัน	ไม่ให้รุนแรงจนเกินไป	
7.เพิ่มการนำพาออกซิเจนในกระแสเลือด	

		 	 เมื่อสารกันแดดสกัดกั้นการสร้างวิตามินดี	 ทำให้มีโอกาสเกิดมะเร็ง
ผิวหนัง	ซึ่งแบ่งได้เป็นสามชนิดใหญ่ๆ	ดังนี้	

1.มะเร็งชนิด	Basal	Cell	Carcinoma	 	
-เป็น	75%	ของมะเร็งผิวหนังทั้งหมด	
-รักษาได้ง่าย	และไม่เป็นอันตราย	

2.มะเร็งชนิด	Squamous	Cell	Carcinoma	
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-เป็น	20%	ของมะเร็งผิวหนังทั้งหมด	
-รักษาได้ง่ายมากและไม่เป็นอันตราย	
-เกิดจากการตากแดดเป็นเวลานานเกินไปจนผิวไหม้	(Sunburn)	
-ผิวหนังที่บอบบางมีความเสี่ยงสูงสุด	

3.มะเร็งชนิด	Malignant	Melanoma	
-เป็น	5%	ของมะเร็งผิวหนังทั้งหมด	
-เป็น	75%	ของผู้เสียชีวิตของมะเร็งผิวหนัง	
-แพร่กระจายรวดเร็ว	

ปัจจุบันเท่าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์ทราบเกี่ยวกับแสงแดด	 มีสองเรื่องใหญ่	
ดังนี้		

เรื่องแรก-แสงแดดมาถึงผิวหนังเรา	คอเลสเตอรอลซึ่งคนบอกว่าเป็นผู้ร้าย
ความจริงเป็นผู้ดี	 	(อ่านรายละเอียดในบทต่อไป)	อยู่ใต้ผิวหนัง	เมื่อทำปฏิกิริยา
กับแสงแดดคือยูวีบี	 สังเคราะห์เป็นวิตามินดี	 ซึ่งเป็นวิตามินที่ดีที่สุดสำหรับชีวิต
มนุษย์	ที่ได้จากแสงแดด		

วิตามินดีที่ขายในท้องตลาดมี	 3	 ระดับคือ	 วิตามินดี	 1	 ดี	 2	 และดี	 3	 แต่
วิตามินที่ร่างกายเราสร้าง	 เหนือชั้นกว่าวิตามินดี	 3	หลายเท่านัก	 วิตามินดี	 3	ที่
กินถือว่าใกล้เคียงกับวิตามินดีที่สังเคราะห์ด้วยแสงแดดกับคอเลสเตอรอล	 ซึ่งดี
สุดสำหรับร่างกาย	นอกจากช่วยไม่ให้กระดูกผุแล้ว	ยังช่วยป้องกันมะเร็งด้วย		

เรื่องที่สอง-แสงแดดกับวิตามินดี		
1 .แสงแดดเปลี่ยนโมเลกุลของคอเลสเตอรอลในผิวหนังให้ผลิต	

Activated	Vitamin	D3	โดยการสังเคราะห์แสง	
2.วิตามินดี	 3	จะถูกส่งผ่านกระแสเลือดไปยังตับ	 เพื่อที่จะแยกเป็นไฮดรอก

ไซด์วิตามินดี		
3.Hydroxy	 vitamin	 D	ถูกส่งไปยังไตและเนื้อเยื่อต่างๆ	ของร่างกาย	 เพื่อ

แยกเป็นฮอร์โมนที่ละลายน้ำได้	 เรียกว่า	 Calcitriol	 (1,25-Dihydroxyvitamin	
D)	

Calcitriol	 	รู้จักอีกชื่อหนึ่ง	คือวิตามินดีที่มีชีวิต	(Activoted	D3)	เป็นสารที่
ดีที่สุดในร่างกายมนุษย์	 อวัยวะสำคัญๆ	 ในร่างกายล้วนต้องการวิตามิน	 D	
(ไม่ใช่แค่สร้างกระดูกอย่างที่เข้าใจกัน)		

ตัวรับวิตามินดีมีอยู่ทั่วร่างกาย	เช่น	หัวใจ	สมอง	ต่อมลูกหมาก	เซลล์ระบบ
ภูมิคุ้มกัน,	ตัวรับ	วิตามินดีและวิตามินดีที่มีชีวิตเป็นเหมือนพุซเซิล	2	ชิ้น,	การคุม
พันธุกรรม	
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4.แสงแดดให้	 Electron	 แก่ร่างกาย	 เพื่อจับคู่กับ	 Proton	 ของไขมันและ
คอเลสเตอรอลที่ผิวหนัง	ก่อให้เกิดพลังชีวิต	และวิตามินดี	
	 ดังที่กล่าวในตอนต้นแล้วว่า	 แสงแดดเป็นต้นกำเนิดพลังชีวิต	 ควรให้
ร่างกายได้รับแสงแดดบ้าง	อย่างไรก็ดี	การอาบแดดให้ปลอดภัย	ควรทำดังนี้	

เริ่มเดินท่ามกลางแดดทีละน้อย	 ใส่เสื้อผ้าที่เปิดให้โดนแสงแดดมากที่สุด	
ปิดเฉพาะส่วนที่ต้องการเลี่ยง	 เช่น	 ศีรษะ	 ใบหน้า,	 อย่าให้ถูกแดดเผาจนผิว
ไหม้,ใช้สารกันแดดธรรมชาติที่ไม่ทำจากสารเคมี	 เช่น	 Zinc	 Oxide,	 น้ำมัน
มะพร้าวบีบเย็น,	สร้างสมดุลสัดส่วนการบริโภค	Omega-6	ต่อ	Omega-3	(1:1	–	
1:3)	
	 ถ้าต้องการวิตามินดีให้มาก	 ไม่ใช่การอาบแดดตอนเช้าหรือเย็น	ช่วงเวลา
นั้นเราแทบไม่ได้รับวิตามินดีเลย	 แสง	 UVB	 เป็นพลังงานคลื่นสั้นกว่า	 UVA	 จะ
สะท้อนกับบรรยากาศโลกและผิวหนังเราไปเกือบหมด	 เพราะมุมปะทะของแสง
มันลาดเอียงเกินไป	
									สำหรับประเทศไทยมุมอาบแดด	 เพื่อให้ได้วิตามินดีที่ดีที่สุด	 อยู่ในช่วง	
10:00-15:00	น.		

ท่านที่สนใจอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติม	 โปรดเข้า	 Youtube.com	 ใน
หัวข้อต่อไปนี้	

-How	Vitamin	D	Redauincidence	of	cancer	:	Dino	
-Vitamin	D-The	Miracle	Vitamin?	
-Connection	with	Vitamin	D	cancer.	
-The	Real	story	or	Vitamin	D	
-Are	you	Vitamin	D	DeTicient?		

แสงแดดกับมะเร็ง	
ปัจจุบันผู้ชายเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากกันมาก	 ส่วนผู้หญิงเป็นมะเร็งเต้านม	

มะเร็งรังไข่	 เพราะขาดแคลนวิตามินดีจากแสงแดด	 ส่วนวิตามินดีที่ขายในเมือง
ไทย	 ประสิทธิภาพยังไม่สามารถทดแทนได้	 ฝรั่งเป็นมะเร็งผิวหนังมากกว่าคน
ไทย	 เพราะไม่ได้อยู่ในโซนเส้นศูนย์สูตร	 ยิ่งไกลเส้นศูนย์สูตรยิ่งเป็นมะเร็ง
ผิวหนัง	 คนที่อยู่บริเวณเส้นศูนย์สูตรไม่เป็น	 เพราะดั้งเดิมมนุษย์เราอยู่ในโซน
เส้นศูนย์สูตรทั้งนั้น	 อยู่เมืองหนาวไม่ได้	 เพราะไม่มีเสื้อผ้าใส่	 การเปลี่ยนแปลง	
Latitudes	มีผลต่อการเกิดโรคภัย	

-ปี	 1941,	 ดร.	 แฟรงค์	 แอปเพอรี่	 ค้นพบอันตรายจากมะเร็งเพิ่มสูงขึ้นถึง	
150%	สำหรับ	
ผู้ที่อาศัยอยู่ในแถบ	Northern	latitudes		
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-อัตราการตายด้วยโรคมะเร็งลำไส้สูงถึง	 3	 เท่า	 ในรัฐที่อยู่ทางตอนเหนือ
มากกว่ารัฐที่อยู่	
ทางตอนใต้	ผู้ที่อาศัยอยู่ในรัฐเมน	 50%	มีอัตราการตายด้วยโรคมะเร็งต่อมลูก
หมากมากกว่าผู้ชายที่อาศัยอยู่ในรัฐฟลอริดา	 และ ชายวัยผู้ใหญ่ที่ได้รับระดับ
วิตามินดี	50%	มากกว่าคนทั่วไป	มีอัตราการแพร่กระจายของมะเร็งต่อมลูกมาก
ลดลง	

-ผู้หญิงที่มีวิตามินดีในเลือด	มีโอกาสเกิดมะเร็งเต้านมถึง	5	เท่า	
-อัตราการตายด้วยมะเร็งเต้านมในอเมริกา	 ตัวเลขสูงที่สุดทางภาคตะวัน

ออกเฉียงเหนือ	
และเขตเมืองใหญ่	แต่ต่ำสุดในทางตอนใต้และแถบชนบท	

แสงแดดรักษาโรค	
ด็อกเตอร์บัดวิก	 (Dr.Budwig)	 สตรีชาวเยอรมัน	 เดิมเป็นนักโภชนาการ

บำบัด	และศึกษาเรื่องนี้	ใช้น้ำมันแฟลกซ์	(Flax	Oil)	รักษามะเร็งได้ผลดีมาก	แต่
โดนฟ้องร้องว่าไม่มีใบประกอบโรคแล้วมารักษาได้อย่างไร	 ด็อกเตอร์บัดวิกจึง
ฮึดสู้ไปเรียนหมอ	เพื่อเอาใบประกอบโรคศิลป์		

ได้มาก็ไม่ใด้ใช้	 แต่รักษาด้วยวิธีที่ตัวเองมั่นใจว่าดีที่สุดในการรักษา
มะเร็ง	นั่นคือใช้กินน้ำมันแฟลก	แบบบีบเย็น	แล้วไปอาบแดดอย่างน้อย	15	นาที		

กรณีนี้อธิบายได้ว่า	 แสงแดดที่มาถึงผิวหนังมนุษย์	 ไม่ใช่แค่แสงสว่าง	 แต่
ยังมีอื่นๆ	 อีกหลายอย่างนอกจากยูวียังมีอิเล็กตรอน	 ผิวหนังเราเหมือนโซลาร์
เซลล์	 รับอิเล็กตรอนเข้ามา	 แล้วไขมันที่กินเข้าไปเป็นไขมันจำเป็น	 (Essetinl	
Fatty	 Acid)	 โดยเฉพาะโอเมก้า	 3	 เป็นโปรตอน	 ไปจับคู่กับอิเล็กตรอน	ทำให้
พลังชีวิตเกิดขึ้น	ร่างกายแข็งแรง	มีภูมิต้านทานสู่กับมะเร็งและเชื้อโรคต่างๆ		

คำถามคืออาบแดดตอนไหนดี?		
ถ้าจะให้ได้วิตามินดีจำเป็นต้องทนร้อนหน่อย(No	 pain	 no	 gain)คือ	 ควร

อาบแดดช่วง	10.00-15.00	น.แค่	10-15	นาทีก็พอ	โดยเฉพาะตอน	10.00	น.ยัง
ไม่ร้อนนักพอทนกันได้	 ผู้เขียนเคยทำธุรกิจรีสอร์ทอยู่ที่สมุยก็มีโอกาสสังเกต
พฤติกรรมของฝรั่งว่าพวกเขาชอบอาบแดดตอนที่แดดจัดๆ	 เช่นบ่าย	 2โมง	 ซึ่ง
ตอนนั้นโดยส่วนตัวก็ยังเชื่อว่าอาบแดดตอนก่อน	9:00	น.	และหลัง17:00	น.	น่า
จะเป็นช่วงที่เหมาะสม	ช่วง	9:00	-	17:00	น.	นั้น	แดดจะแรงเกินไป	อันตราย		ควร
หลีกเลี่ยง	 แต่ก็เฉลียวใจว่าฝรั่งเขาคงไม่โง่และคงไม่บ้าแดด	 จนทำอะไรที่เสี่ยง	
ก็เลยศึกษาว่าเขาคิดอย่างไรและอาศัยเหตุผลใดจึงอาบแดดแรงๆอย่างนั้น	 ไม่
กลัวโรคมะเร็งผิวหนังหรือ	 สุดท้ายก็ได้ถึงบางอ้อว่าที่พวกเราได้รู้มานั้น	 อาจถูก
หลอกโดยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ไม่ทราบได้	 แต่การที่จะหาญกล้าแจ้งให้ท่า
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นทราบว่าท่านถูกหลอกก็มีความเสี่ยงอย่างมาก	 ที่ท่านจะไม่เชื่อ	 เพราะท่านไม่
เคยได้ยินจากแพทย์ผิวหนังมาก่อน	และสวนทางกับความรู้	ความเชื่อที่มีมานาน
หลายสิบปี	 ผู้เขียนไม่ได้มีดีกรีอะไรทางการแพทย์	 ไม่ได้มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ
อะไรในวงการแพทย์	 แต่ไม่เป็นอะไรหรอก	 ผู้เขียนแค่เป็นจิ้งจก	 ที่เคยแย้งเรื่อง
คอเลสเตอรอล	 น้ำมันพืช	 ฯลฯ	 ว่าเราโดนหลอกมาล่วงสิบปี	 ก็หาคนเชื่อยาก
จริงๆ	

แต่อย่างน้อยก็มีคนเชื่อบ้าง	แล้วรอดตัวจากการเป็นเหยื่อของฝรั่งไป	แค่นี้	
“จิ้งจก”	ก็ดีใจมากแล้ว	คราวนี้ก็คงเหมือนเดิม	คงมีคนอ่านแล้วเชื่อไม่มาก	พวก
รอ	 “ผลการวิจัย”	 มีมากกว่าเยอะ	 ก็แล้วแต่ว่าท่านจะมีความ	 “เฉลียว”	 พอที่จะ
พิจารณาตามเหตุผล	ตามหลักธรรมชาติ	ซึ่งใช้แต่สามัญสำนึกให้มาก	และดูผล
เปรียบเทียบของคนรุ่นก่อนที่วัฒนธรรมตะวันตกจะครอบงำประเทศไทย	อย่าลืม
อะไรที่มันผิดธรรมชาติดั้งเดิมมันต้องมีผลเสียตามมาเสมอ	 ส่วนผลดีอาจมีบ้าง	
เช่น	whitening	ทำให้ผิวขาว	ผลเสียของมันต้องมีแน่นอน	เพราะมันเป็นสารเคมี	
มันผิดธรรมชาติ	 เราต้องคาดการณ์ว่า	 สมมุติถ้ามันเป็นตัวก่อมะเร็งให้เกิดกับ
เรา	 ซึ่งเมื่อมารับรู้ภายหลังแล้วเราจะคุ้มหรือไม่ที่ขาวขึ้น	 แล้วที่ผิวต้องขาวถึงจะ
สวยตามแฟชั่นปัจจุบันของไทย	 แฟชั่นนี้มันจะยืนยงไหม?	 แล้วทำไมผู้ชายฝรั่ง
ถึงเลือกผู้หญิงอีสานที่ตัวดำๆ	 ทำไมไม่เลือกสาวอีสานผิวขาวๆหรือสาวเหนือตัว
ขาวๆ?	ทำไมครีม	Suntan	ที่ทาอาบแดดแล้วผิวเป็นสีแทนถึงขายดีในเมืองฝรั่ง?	

เราไปนึกว่าฝรั่งเขาคิดเหมือนคนไทยที่กำลังหลงใหลแฟชั่นว่าผิวขาวถึง
จะสวยถึงจะหล่อ	ทำไมฝรั่งเขาคิดกลับกันกับเรา	 เพราะฝรั่งเขามีความรู้ว่าคนที่
ถูกแดดมาก	 (แต่ไม่ต้องมากจนผิวไหม้เกรียม)	 เป็นคนแข็งแรง	 ส่วนคนผิวขาว
มากๆแบบไม่เคยโดนแดด	 เป็นลักษณะของคนอ่อนแอ	หน่อมแน้ม	ทำอะไรก็ไม่
ค่อยจะไหว	 มักจะป่วยออดๆแอดๆ	 ในจิตใต้สำนึกพวกเขารู้ดีถึงความสำคัญ
ของการให้ผิวโดนแดด	 แม้ว่าจะร้อน	 แต่เมื่อมาอาบแดดในเมืองไทยก็ต้อง
อดทน	 เพราะมันคุ้มเกินคุ้ม	 โดยเฉพาะอาบแดดช่วงสายถึงบ่าย	 เขารู้ดีว่า	 UVB	
สำคัญอย่างยิ่งต่อความแข็งแรงของมนุษย์	 ไม่ใช่แค่ให้วิตามินดีเท่านั้นแต่ยัง
ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงสารพัดอย่าง	 ช่วยบำบัดโรคได้กว่าร้อยโรค	 (“เขาไม่
อยากให้เรารู้”)	ตลอดจนช่วยป้องกันโรคมะเร็งทุกชนิดรวมทั้งโรคมะเร็งผิวหนัง
ด้วย	รายละเอียดของโรคศึกษาได้ในเอกสารแนบ	
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การจะอาบแดดให้ได้	 UVB	นั้นจำเป็นต้องเลือกมุมตกของแสงอาทิตย์	ให้
ทำมุมอย่างน้อย	50	องศา	กับพื้นโลก	มิฉะนั้นรังสี	UVB	จะสะท้อนชั้นบรรยากาศ	
ทำให้กลับคืนสู่อวกาศเกือบหมด	 จึงทำให้การอาบแดดตอนเช้าและเย็นจะได้
แต่	UVA	ซึ่งช่วงคลื่นแสงยาวกว่า	

UVB	เท่านั้นที่สร้างวิตามินดีได้	ซึ่งเป็นวิตามินดีธรรมชาติ	ที่ไม่อาจทดแทน
ได้โดยการกินวิตามินดีธรรมดา	 โดยเฉพาะวิตามินดีที่มีขายในประเทศไทย
นอกจากจะไม่ได้ประโยชน์ใดๆแล้ว	 ยังอาจเกิดโทษได้	 ถ้ากินในปริมาณที่สูง
ติดต่อกันนานๆ	

ในยุโรปและอเมริกา	 เขากินวิตามินดี	 3	 ซึ่งคล้ายกับวิตามินดี
ธรรมชาติ(Activated	vitamin	D)แต่วิตามินดี	3	ยังไงก็ยังทดแทนวิตามินดีที่ได้
จากการอาบแดดไม่ได้	

วิตามินดีธรรมชาติ	 กำลังเป็นดาวดวงใหม่ของวงการแพทย์ทางเลือก	
เพราะนอกจากการช่วยป้องกันโรคมะเร็งได้เกือบทุกชนิดแล้ว	 ยังถือว่าแสงแดด
และวิตามินดีธรรมชาติเป็นเหมือนฮอร์โมนตัวแม่	ที่จะไปกระตุ้นให้เกิดการสร้าง
ฮอร์โมนสำคัญๆเป็นลูกโซ่อีกหลายตัว	 ไม่ใช่แค่ช่วยสร้างมวลกระดูกเท่านั้น	
ข้อมูลเริ่มทยอยออกมาเรื่อยๆ	 ซึ่งเราจะยังไม่ขอให้ในที่นี้	 เพราะ“ยังไม่มีวิจัย
ทางการแพทย์รับรอง”	 ถึงให้ไปก็ยังดูไม่น่าเชื่อถือตามเกณฑ์ของผู้มีการศึกษา
ในแนวฝรั่งทั้งหลาย	 แต่เราจะขอยกตัวอย่างให้ท่านเข้าใจง่ายๆด้วย
สามัญสำนึก	สักสองเรื่องคือ	

1.	ทำไมบางท่านถึงมี	 คอเลสเตอรอลสูง	 (Total	 cholesterol)	 บางคนตัว
ผอมๆก็สูง	 เพราะอะไร?	 ก่อนอื่นขอทำความเข้าใจเบื้องต้นว่าคอเลสเตอรอลนั้น
เป็นของดี	 ไม่ใช่ตัวผู้ร้ายอย่างที่เราโดนล้างสมองให้มองว่ามันเป็น	 “ตัวผู้ร้าย”	
จะเป็นผู้ร้ายได้ยังไงล่ะ	 เพราะในน้ำนมแม่ก็อุดมด้วยคอเลสเตอรอล	 สมองของ
ท่านก็ประกอบด้วยคอเลสเตอรอลถึงประมาณ	50%	ทั้งเนื้อทั้งตัวท่าน	ผนังเซลล์
ก็ต้องมีคอเลสเตอรอล	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	การซ่อมแซมอวัยวะทุกส่วนก็ต้องอาศัยพี่
คอเลสเตอรอล	 ฮอร์โมนสำคัญๆ	 รวมทั้งฮอร์โมนเพศก็ต้องใช้	 	 	 	 “พี่คอ”	 เป็น
วัตถุดิบ	จำนวนคอเลสเตอรอลที่อ่านค่าเมื่อเจาะเลือดออกมาตรวจ	 ได้ค่าเท่าใด	
ก็ให้รู้ไว้ว่าร่างกายของเราผลิตเองถึง	 90%	 ซึ่งส่วนมากผลิตจากตับ	ถ้าคนป่วย
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หนักต้องอยู่ในห้อง	 ICU	 หากตรวจเลือดพบว่าค่า	 Totac	 Cholesterol	 ต่ำกว่า	
100	 แสดงว่ามีโอกาสรอดยากแล้วล่ะเพราะมี	 Cholesterol	 ไม่เพียงพอ	 ที่จะมา
ช่วยซ่อมแซมอวัยวะต่างๆให้ฟื้นขึ้นมาได้	 บางท่านชักจะหงุดหงิดว่าแล้วมันไป
เกี่ยวข้องกับแดดยังไงกันล่ะ?	

ระดับคอเลสเตอรอลเกี่ยวข้องกับแดดดังนี้จ้า	 เนื่องจากที่เกริ่นไปแล้วว่า
วิตามินดีนั้นสำคัญอย่างยิ่งต่อร่างกาย	 เราไม่ค่อยทราบกัน	 เพราะเขาไม่อยาก
ให้เรารู้	 เพราะยังผลิตวิตามินดีเหมือนที่ได้วิตามินดีจากแดดไม่ได้	 ถ้าผลิตได้
เมื่อไรรับรอง	เขาจับเอาความวิเศษของวิตามินดีออกมาเชิดทันที	

ทั้งนี้วิตามินดีธรรมชาติมันได้จากพระเอกซึ่งก็คือ	 UVB	 ที่อยู่ในแสงแดด
ช่วงสายถึงบ่ายๆ	 วิ่งทะลุผิวหนังชั้นแรกเข้าไปทำปฏิกิริยากับคอเลสเตอรอลที่
อยู่ใต้ผิวหนัง	ทำให้เกิดการสังเคราะห์วิตามินดีขึ้นมา	คล้ายๆกับการสังเคราะห์
แสงของใบไม้ที่สร้างอาหารขึ้นมา	 ถ้าเราขาดแสงในช่วงที่มี	 UVB	 หรือเราทา
ครีมกันแดดที่บล็อค	 UVB	 (เขาหาว่าเป็นผู้ร้าย)	 การสังเคราะห์แสงนี้ก็ไม่เกิด	
ร่างกายเราก็ขาดวิตามินดี	 ร่างกายโดยรวมก็จะอ่อนแอ	 สมองซึ่งเปรียบเสมือน
นายใหญ่	 เมื่อประมวลผลว่าร่างกายขาดวิตามินดีซึ่งต้องใช้คอเลสเตอรอลเป็น
วัตถุดิบในการผลิต	 จึงสั่งผลิตคอเลสเตอรอลออกมามากขึ้นเผื่อเจอแดดจะได้
วิตามินดีมาใช้เยอะๆ	 เมื่อเจ้าตัวไม่ยอมโดนแดดหรือทาครีมกันแดด	 สมองก็
เกิดการเข้าใจผิด	 สั่งให้ตับสร้างคอเลสเตอรอลออกมากันยกใหญ่		
คอเลสเตอรอลก็ไม่ได้ถูกใช้ในการเปลี่ยนเป็นวิตามินดี	 ก็เลยมีมากอยู่อย่างนั้น
แหละ	 เพราะร่างกายเราสร้างมาสำหรับวิถีชีวิตที่มนุษย์โดนแดดมากกว่านั้น
หลายสิบเท่า	(โปรดดู	The	Healing	Powerot	sunlight	ในภาคผนวก)	

โครงกระดูกมนุษย์โบราณไม่เคยเจอว่ากระดูกผุหรือบางเหมือนมนุษย์ยุค
นี้	 มีแต่เจอกระดูกที่แข็งแกร่ง	 ฟันยังคงอยู่เต็มปากทั้งๆที่ตาย	 เมื่ออายุมากแล้ว	
(ไม่เคยสีฟัน	 หรือหาทันตแพทย์เลย)	 การรักษาโรคสมัยก่อน	 ต้องใช้แสงแดด
ร่วมด้วย	 การรักษาโรคโดยการอาบแดดมีอยู่สารพัด	 แต่แพทย์สมัยใหม่เอา
ออกหมดแล้ว		

ยาที่หมอใช้เป็นเคมีทั้งนั้น	 30	ปีที่ผ่านมาหลังจาก	 Sunblock	ได้เริ่มใช้ใน
อเมริกาคนอเมริกันเป็นมะเร็งผิวหนังเพิ่มขึ้น	 3	 เท่า!	 ผิวหนังเหมือนโซลาร์เซลล์	
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รับยูวี	 ทำไมคนทำงานนั่งโต๊ะจึงมีคอเลสเตอรอลสูง	 เพราะขาดวิตามินดี	 ซึ่ง
คอเลสเตอรอลและแดดสร้างวิตามินดี	 ตับจึงต้องผลิตคอเลสเตอรอลมากขึ้น
เพราะเราขาดวิตามินดี	 ถ้าเราตากแดดมากขึ้น	 ร่างกายจะไม่ขาดวิตามินดี	 ตับ
จะสร้างคอเลสเตอรอลน้อยลงเอง	

แสงแดดคือยาวิเศษที่ธรรมชาติมอบไว้ให้	มีประโยชน์ดังนี้	
-เพิ่มภูมิคุ้มกันของร่างกาย	
-ลดการติดเชื้อ	
-ป้องกันมะเร็ง	
-ป้องกันโรคปลอกหุ้มเส้นประสาทอักเสบ	
-สร้างความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อ	
-ป้องกันโรคเบาหวาน	
-ลดน้าตาลในเลือด	
-เพิ่มการตอบสนองต่ออิซูลิน	
-ลดฟันผุ	
-ทำให้อารมณ์ดี	
-ป้องกันการซึมเศร้า	
-ทำให้กระดูกแข็งแรง	
-ป้องกันโรคไขข้ออักเสบ	
-ลดความเสี่ยงการเกิดหัวใจวาย	
-ช่วยลดความดันของเลือด	
-ลดคอเลสเตอรอล	
-ปรับสมดุลของฮอร์โมน	
-ลดอาการภาวะหมดประจาเดือน	
-ป้องกันการสูญเสียการได้ยิน	
-การตอบสนองดีขึ้น	
-การทรงตัวดีขึ้น	
-ขจัดการปวดหลัง	
-กระตุ้นการเจริญพันธุ์	
-เพิ่มสมรรถนะทางเพศ	
-ทำให้หลับลึก	
-ช่วยให้น้ำหนักสมดุล	
(โปรดดูรายละเอียดในภาคผนวก……)	
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อ.ที่	7.ออกพิษ		
มนุษย์เราสมัยนี้กินอยู่ผิดธรรมชาติ	 กินอาหารที่มีใยอาหารน้อยกว่าสมัย

ก่อนมาก	 ทำให้การขับถ่ายน้อยลงด้วย	 การขับถ่ายเป็นกระบวนการหนึ่งของ
การขับพิษ	ซึ่งมี	 4	ประการหลักคือ	อุจจาระ	ปัสสาวะ	หายใจ	และเหงื่อผ่านทาง
ผิวหนัง	โดยการออกกำลังกายและการหายใจ	

ดังที่กล่าวแล้วว่า	 ในการดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันหรือสู้กับมะเร็ง	 มีหลัก
การสำคัญคือ	 เอาพิษออก	 อย่าเอาพิษเข้า	บำรุงร่างกาย	 และดูแลร่างกายตาม
หลัก	12	อ.		

ผิวหนังเป็นประตูสำคัญทางหนึ่งของการกำจัดพิษออกจากร่างกาย	 เคย
ได้ยินคำว่าลมพิษไหม	นั่นเป็นเพราะพิษสะสมตามผิวหนัง	บางครั้งออกมาในรูป
ของฝ้า	สิว		

สามสิบปีที่ผ่านมาคนอเมริกันเป็นมะเร็งผิวหนังเพิ่มขึ้น	 3	 เท่า	 เพราะ
ผิวหนังเปรียบเสมือนโซลาร์เซลล์	 รับยูวี	 ทำไมคนทำงานนั่งโต๊ะจึงมี
คอเลสเตอรอลสูงเพราะขาดวิตามินดี	 ซึ่งคอเลสเตอรอลและแดดสร้างวิตามินดี	
ตับจึงต้องผลิตคอเลสเตอรอลมากขึ้น	ถ้าเราโดนแดดมากขึ้น	 ร่างกายจะไม่ขาด
วิตามินดี	ตับจะสร้างคอเลสเตอรอลน้อยลงเอง	
	 ดังที่กล่าวไปแล้วว่าการอุจจาระ	 และปัสสาวะเป็นกระบวนการของการขับ
พิษ	คนเราต้องอุจจาระทุกวัน	หากกินมังสวิรัติมีไฟเบอร์หรือใยอาหารเยอะ	การ
ถ่ายอุจจาระมากกว่า	 1	ครั้งต่อวันถือเป็นเรื่องปกติ	ควรปัสสาวะสองสามชั่วโมง
ต่อครั้ง			

คนยุคปัจจุบันบางวันไม่มีเหงื่อเลย	 เพราะอยู่ในห้องแอร์ตลอดเวลา	 ขาด
การออกกำลังกาย	ขณะที่คนโบราณมีเหงื่อออกทุกวันและทั้งวัน	

ทำไมเหงื่อออกมีผลต่อสุขภาพ?				
ในประเทศเยอรมนี	มีโรงพยาบาลที่คนไข้เป็นมะเร็ง	หมอคิดว่าเป็นกลุ่มที่

หมดหวังแล้ว	จึงบอกให้คนไข้กลับไปพักรักษาตัวที่บ้าน(ให้ไปตายที่บ้านดีกว่า)	
ปรากฏว่าหลังจากนั้นมีบางคนกลับมาอีก	 ทั้งยังหายจากมะเร็งด้วย	 หมอก็งง	
ถามว่าทำอะไรมา	 คนไข้บอกไม่ทราบ	 มันหายเอง	 และเล่าว่าตอนกลับไปบ้าน
เป็นไข้สูง	 ตัวร้อน	 เขานึกว่าตายแน่	 จึงนอนเฉยๆ	 เพราะไม่มีคนดูแล	 ปรากฏว่า
เป็นไข้อยู่สองสามวัน	ไข้ค่อยๆ	ลดลง	หลังจากนั้นอาการดีขึ้นตามลำดับ	สุดท้าย
หายจากโรคมะเร็งได้อย่างไรไม่ทราบ		
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ฝ่ายแพทย์ก็สงสัย	 จึงไปสอบประวัติคนไข้มะเร็งในโรงพยาบาลทั้งหมด	
และสัมภาษณ์ว่า	10	ปีที่ผ่านมาเคยเป็นไข้ขึ้นสูงๆ	บ้างไหม	ปรากฏว่าไม่มีสักคน	
เพราะพอทุกคนเริ่มไข้	จะกินยาลดไข้		 ฮิปโปเครตีส	ปราชญ์ชาวกรีก	บิดาการ
แพทย์แผนปัจจุบัน	 เคยสอนว่าคนเป็นโรคไหน	 ติดเชื้อโรคอะไรก็แล้วแต่	 เขา
สามารถรักษาให้หายได้หมด	 ขออย่างเดียวคือทำอย่างไรให้คนนั้นเป็นไข้สูงๆ	
ให้ได้(โรคก็จะหายไปเอง)	

ปราชญ์ชาวกรีกกำลังบอกว่า	 ร่างกายของมนุษย์	 ได้สร้างระบบภูมิคุ้มกัน
ให้อยู่แล้ว	 การที่เราเป็นไข้เพราะร่างกายสร้างภูมิต้านทานให้	 กำลังปราบเชื้อ
โรค	เชื้อโรคบางตัวเมื่อโดนอุณหภูมิสูงก็ตาย	และตอนที่เราเป็นไข้	ภูมิต้านทาน
ระดมกำลังออกมาฮึดสู้เต็มที่	ต้องมองกลับกันว่าการเป็นไข้เป็นสิ่งดี	

การที่เรา	“อบซาวน่า”	เหมือนกับสร้างภาวะเป็นไข้เทียม		
หากอมเทอโมมิเตอร์จะพบว่าอุณหภูมิของร่างกายเหมือนกับกำลังเป็นไข้	

เป็นการสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายอย่างง่าย	โดยไม่ต้องมีเชื้อโรค			
เราเข้าห้องซาวน่า	อบร้อน	 5	นาที	ออกมาอาบน้ำเย็น	 1-2	นาที	ดื่มน้ำพัก

ผ่อน	 และกลับเข้าไปอบใหม่	 ทำอย่างนี้สามรอบ	 คือร้อนเย็น	 ร้อนเย็น	 และจบ
ด้วยน้ำเย็น	ดื่มน้ำมากๆ	ทุกครั้ง	เพราะร่างกายเสียน้ำไปมาก	เดี๋ยวจะขาดน้ำ		

สุดท้ายเช็ดตัวให้แห้ง	 แล้วนอนท่าศพอาสนะ	 (วิธีการคือนอนราบไม่หนุน
หมอน	 ผ่อนคลาย	 หายใจลึกๆ	ทำสมาธิให้อยู่กับร่างกาย)	 อย่างน้อย	 15	 นาที	
หายใจยาวๆ	ลึกๆ		

ถ้ามองในแง่ต่อมใต้สมอง	 มีสองต่อมที่ทำงานร่วมกันคือ	 Pineal	 Gland	
และ	 Pituary	 Gland	 ที่อยู่ในศูนย์กลางของศีรษะ	 สมัยโบราณเรียกว่าตาที่สาม	
ต่อมนี้เวลาเจอน้ำเย็นจัด	 จะหลั่งฮอร์โมนตระกูล	 (Seratonin)	 ที่ทำให้ตื่น	
เป็นการกระตุ้นต่อมใต้สมอง	 แต่ถ้าร้อนจะหลั่งฮอร์โมนตระกูลเมลาโทนิน	
(Melatonin)	ทำให้เราผ่อนคลายและหลับง่าย	

การสลับอาบน้ำร้อน-เย็น	มีประโยชน์คือ	ทำให้หลับสบาย	รู้สึกผ่อนคลาย	
เพราะมีฮอร์โมนกลุ่มข้างต้นหลั่งออกมา	 หากไปทำงานจะตื่นตัวสุดขีด	 เป็นการ
ฝึกร่างกายให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น	ศาสตร์นี้ทางฟินแลนด์เป็นต้นตำรับ		

ผู้เขียนเคยไปใช้บริการซาวน่าที่เยอรมนี	 คือมีซาวน่าแบบแห้ง	 แล้วให้
กระโจนลงไปในบ่อน้ำเย็นจัด	 เหมือนน้ำในตู้เย็นคือมีอุณหภูมิ	 1-	 10	 องศา
เซลเซียส	ถ้าจะให้ดีจริงๆ	ต้องประมาณ		1	องศาใกล้ๆ	จุดเยือกแข็ง	เราลงไปแค่	
1	นาที	(ถ้าให้ดีกว่านั้นต้องดำน้ำเพื่อให้ต่อมใต้สมองได้รับความเย็น)	เราใช้วิธี
เอาน้ำราดหัวหรือราดหน้ามากๆ	หน่อย	เพื่อกระตุ้นให้ไปถึงต่อมใต้สมอง		

การเข้าซาวน่ามีประโยชน์คือ		
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1.เอาพิษออกทางเหงื่อ	
2.พอเข้าไปห้องร้อนๆ	 เส้นเลือดฝอยขยายตัวสามารถเอาเลือด	 และ

ออกซิเจน	ไปเลี้ยงผิวหนังได้มากขึ้นกว่าเวลาไม่โดนความร้อน	ผิวหนังจึงดีขึ้น	มี
โอกาสได้รับออกซิเจน	ได้รับอาหารและขับของเสียออกทางเส้นเลือดดำมากขึ้น		

3.รูขุมขนเปิดเพราะความร้อน	 เมื่อเราขัดถูร่างกาย	 มีโอกาสเอาผิวที่ตาย
แล้ว	 (ขี้ไคล)	ออกได้ง่ายขึ้น	แต่การใช้ซาวน่าก็มีข้อควรระวังเช่นกัน	ซึ่งจะกล่าว
ถึงต่อไป	

4.เพิ่มภูมิต้านทาน	ทำให้หลับสบายและผ่อนคลาย	
5.เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน	
ซาวน่าที่นิยมใช้กันทั่วโลกเป็นแบบแห้ง	 ลักษณะคือเป็นห้องไม้แล้วมีลม

ร้อนเข้ามา	ส่วนมากเป็นไฟฟ้า	อาจมีเตาตั้งอยู่เหมือนเป็นอ่างหิน	เมื่อเอาน้ำราด
ก็มีไอน้ำขึ้น	อุณหภูมิในห้องซาวน่าตามมาตรฐานคือ	85	องศาเซลเซียส	 (สูงจน
ไม่น่าเชื่อ)	

เมื่อเราเข้าไปอยู่ในห้อง	 ร่างกายเราจะปรับตัว	 หัวใจเต้นเร็วขึ้น	 ขับเหงื่อ
ออกมาให้ระเหย	 พยายามระบายความร้อนอย่างเต็มที่ด้วยวิธีตามธรรมชาติ	
โดยทั่วไปควรเข้าครั้งละไม่เกิน	 5-10	 นาที	 ขึ้นกับประสบการณ์	 สุขภาพ	 และ
ความสามารถในการทนต่อความร้อน		

อันตรายที่แอบแฝงในห้องซาวน่าคือ	การใช้ถ่านหินของปลอม		
ซาวน่าแบบที่สอง-สตรีมซาวน่า	 เป็นห้องไอน้ำ	 อุณหภูมิประมาณ	 40-45	

องศาเซลเซียส	หากเกิน	45	องศาเซลเซียส	ร่างกายมนุษย์ทนไม่ไหว	เพราะไอน้ำ
นำความร้อนเข้าผิวหนังมากกว่าอากาศร้อน	อากาศร้อนมันเบาบาง		

ถ้าเป็นไอน้ำอุณหภูมิเกิน	 45	 องศาเซลเซียส	 ร่างกายรับไม่ไหว	 เพราะ
เป็นการนำความร้อนเข้าสู่ร่างกายอย่างรวดเร็ว	คล้ายๆ	การแช่น้ำร้อน	ร่างกาย
ทนอยู่ได้พักหนึ่ง	ถ้าเกิน	15	นาทีมีโอกาสถึงตายได้			

ภูมิปัญญาไทยเราจะใช้กระโจม	โดยนำหม้อต้มน้ำร้อนเดือดๆ	ใส่สมุนไพร	
ไปตั้งไว้ในกระโจม	 แล้วให้คนเข้าไปอยู่ในนั้น	 เวลาเราหายใจก็สูดเอาสมุนไพร
เข้าไปในกระแสเลือดด้วย				

เรื่องสำคัญที่ต้องระวังคือ		
1.อย่าใช้น้ำประปาในห้องซาวน่า	 ไม่ว่าแบบไอน้ำธรรมดาหรืออบ

สมุนไพร	 เพราะน้ำประปามีสารประกอบของคลอรีนซึ่งเป็นสารเคมี	 เมื่อเจอกับ
อินทรียวัตถุที่แขวนในน้ำ	 จะทำปฏิกิริยากลายเป็นสารตัวใหม่เรียกว่า	
Trihalomethane	เป็นสารก่อมะเร็งตัวสำคัญ	ซึ่งมีฤทธิ์ทางร้ายไม่แพ้คลอรีน		
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หากใช้น้ำประปา	 เมื่อเราเข้าห้องอบไอน้ำน่า	 พอหายใจก็สูดเข้ากระแส
เลือด	เป็นการเอาสาร	Trihalomethane	เข้ากระแสเลือดโดยทางหายใจ	

เพราะฉะนั้น	 ในการทำสตีมแบบนี้	 ต้องใช้น้ำฝนหรือน้ำที่ไม่ผ่านคลอรีน	
เช่น	น้ำจากบ่อ	หรือน้ำอะไรก็ได้	หากจำเป็นควรซื้อน้ำดื่มขวดใหญ่			

การอาบน้ำประปาผ่านฝักบัวก็อันตรายเช่นกัน	 เพราะน้ำที่ออกจากฝักบัว
เป็นละอองฝอยเล็กๆ	พอเราหายใจก็เอาฝอยน้ำเข้าไปด้วย		

การอาบน้ำฝักบัว	1	ครั้ง	ได้รับสาร	Trihalomethane	เท่ากับดื่มน้ำประปา	
10	 แก้ว	 ดังนั้น	 แนะนำว่าให้ถอดฝักบัวออกให้น้ำพุ่งเป็นลำ	 หรือตักน้ำจากถัง
หรือตุ่มจะเป็นอันตรายน้อยกว่า	

			
อ.ที่	8.ออกสู่ชนบท	

การออกสู่ชนบทได้ประโยชน์หลายอย่างกล่าวคือ	อาหารสดกว่า	ได้กินพืช
ผักพื้นเมืองไม่มีเคมีปนเปื้อน	 บางแหล่งมีน้ำแร่จากธรรมชาติดั้งเดิม	 อากาศก็ดี
กว่าเมืองหลวง	อย่างน้อยรถยนต์	โรงงานอุตสาหกรรมน้อยกว่า		

การอยู่ต่างจังหวัด	 เท่ากับว่าหลบหลีกพลังไม่ดีไปได้มาก	 ความเครียดก็
น้อยลง	 มีเวลาออกกำลังกาย	 ไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง	 ชีวิตไม่เร่งรีบ	 มีโอกาส
โดนแสงแดดมากกว่า	 ได้รับประทานอาหารสดไม่ต้องพึ่งอาหารสำเร็จรูป	
อาหารจานด่วน	อาหารถุงพลาสติก	อาหารขยะ	หรืออาหารฝรั่ง	เป็นต้น	

ประการสำคัญคือได้หลีกเลี่ยงพลังเสียๆ	ที่มีอยู่มากมายในเมืองใหญ่	เช่น	
คลื่นวิทยุ	คลื่นโทรทัศน์	คลื่นจากการส่งสัญญาณมือถือ	สัญญาณ	wiTi	wireless	
ซึ่งเราไม่รู้ตัวเลยว่ากำลังโดนคลื่นที่ไม่มีตามธรรมชาติ	ทำร้ายเราอยู่ตลอดเวลา		

อ.ที่	9.เอนกาย		
มนุษย์สมัยก่อนพอพระอาทิตย์ตกก็ง่วง	 เมื่อไม่มีแสงสว่างต่อมใต้สมองจะ

หลั่งเมลาโทนิน	 ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ดีมากออกมาโดยอัตโนมัติ	 เมโลทานินไม่ได้
ช่วยให้หลับอย่างเดียว	 แต่เป็นมาสเตอร์ฮอร์โมนที่จะกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมน
ของฮอร์โมนดีๆ	ตัวอื่นตามมา	

เมลาโทนินจะหลั่งเมื่อบรรยากาศมืดสนิท	 แต่เดี๋ยวนี้มนุษย์เราอยู่อย่างผิด
ธรรมชาติ	ไม่รู้จักกลางคืนแล้ว	 เพราะเปิดไฟฟ้าให้สว่างได้	24	ชั่วโมง	ทั่วโลกมี
งานวิจัยรองรับว่า	 ในอุตสาหกรรมต่างๆ	 คนที่ทำงานกะสอง	 กะสาม	 สุขภาพ
เสื่อมโทรมหมด		
	 การทำงานกลางคืนและนอนกลางวัน	 แม้จะพักผ่อนเต็มที่สุขภาพก็
เสื่อมโทรมกว่าคนทำงานกะกลางวัน	 เหตุผลคืออิทธิพลของดวงอาทิตย์ที่โคจร	
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มีผลกับร่างกายตามวงจรชีวิต	 การปฏิบัติตนตามศาสตร์จีนนั้นถูกต้องคือ	 ถึง
เวลาใดอวัยวะไหนควรพัก	ถ้าไม่พักผลร้ายจะตามมา	เพราะผิดธรรมชาติดั้งเดิม	

งานวิจัยบอกว่าการนอนหลับพักผ่อน	 7-8	 ชั่วโมงดีต่อสุขภาพมาก
ที่สุด(สำหรับเด็ก	8-10	ชม)	นอนมากเกินก็ไม่ดีต่อสุขภาพ			

คำถามคือนอนเวลาใด?		 สมมตินอนเที่ยงคืน	 ตื่น	 8	 โมงเช้า	 กับนอน
สามทุ่มตื่นตีห้า	 ได้นอน	 8	 ชั่วโมงเท่ากัน	 ถามว่า	 ผลต่างกันอย่างไร	 เช่น	 เด็ก
อยากตัวสูงต้องให้ฮอร์โมนของการเจริญเติบโตหรือโกร์ทฮอร์โมน	 (Growth	
Horemone)	ออกมามากๆ	แต่โกร์ทฮอร์โมนหลั่งเป็นเวลา		

ทางการแพทย์พบว่าเวลา	 21.30-23.30	 น.	 (หมายถึงต้องนอนหลับสนิท
ด้วย)	 เป็นเวลาทองของโกร์ทฮอร์โมน	ช่วงอื่นหลั่งน้อย	หากนอนดึกทุกคืนจะไม่
ได้นาทีทอง	 โกร์ทฮอร์โมนนอกจากจะช่วยเรื่องความสูงแล้ว	 ยังช่วยฟื้นฟู
สุขภาพ	ทำให้ไม่แก่	หากนอนดึกจึงมีโอกาสตัวสูงยาก		

โกร์ทฮอร์โมนจะหลั่งอีกช่วงคือ	ขณะออกกำลังกายแบบเหนื่อยหอบ	 	
คนในประเทศยุโรปตอนใต้และมิดเดิลอีสต์	 มักนอนหลังอาหารกลางวัน	 15	
นาทีถึงครึ่งชั่วโมง	 เมื่อตื่นขึ้นมา	 ร่างกายจะมีประสิทธิภาพดีขึ้น	 หลังกินอาหาร
กลางวันร่างกายจะสั่งให้ง่วง	 แต่เรานอนไม่ได้	 เพราะต้องทำงานเป็นการฝืน
ธรรมชาติ	ถ้างีบสักหน่อยจะคุ้มกว่าฝืนทำงาน	

ท่านอนก็มีผลเช่นกัน	
ไม่ควรนอนหนุนหมอน	การนอนหนุนหมอนสูงพอแก่ตัวลงทำให้กระดูกสัน

หลังคด	 หลังโกง	 รัฐบาลเดนมาร์กสอนคนของเขาว่า	 อย่านอนหนุนหมอน	 ผู้
เขียนไม่หนุนหมอนมา	20	ปีแล้ว	และความสูงยังเท่าเดิม	ไม่ลดลง				

อ.ที่	10.เอ็นดู		
หมายถึง	เมตตาธรรม	อยากให้ผู้อื่นมีความสุข	เมื่อเรามีจิตเมตตาเขา	เรา

ได้ก่อน	ขอยกตัวอย่างเรื่องต่อไปนี้	
เมื่อประมาณปี	พ.ศ.2503	ดร.อาจอง	ชุมสาย	สอนที่คณะวิศวกรรมศาสตร์	

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นคลาสเล็กๆประมาณ	 30	 คน	 ตอนนั้นท่านพูดเรื่อง
พลังจิต	 นักศึกษาท้าทายให้ทดลองอย่างวิทยาศาสตร์ว่าพลังของมนุษย์มีผลอ
ย่างไรบ้างต่อสิ่งที่มีชีวิต	 อาจารย์รับคำท้าและหาสถานที่ในจุฬาฯ	 เพื่อปลูก
ต้นไม้ในพื้นที่สองแปลง	ซึ่งมีสภาพเหมือนกันทุกอย่าง	

หลังจากนั้นซื้อเมล็ดพันธุ์ดอกดาวกระจายมาปลูก	 รดน้ำเหมือนกัน	
ควบคุม	ลม	แดด	ควบคุม	

ปัจจัยแวดล้อมทุกอย่างเหมือนกันหมด	
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ยกเว้นแปลงแรกให้นักศึกษาในชั้น	นั่งล้อมรอบทุกวัน	นั่งสมาธิ	แผ่เมตตา
วันละครึ่งชั่วโมง	 ขอให้เจ้าเจริญ	 ขอให้โตไวๆ	 ให้ความรักและเมตตาทุกวัน	
ปรากฏว่าแปลงนี้เติบโตเร็วอย่างเห็นได้ชัดลำต้นสูงกว่าประมาณ	50	ซ.ม.	แปลง
นี้ออกดอกหมดแล้ว	 แต่แปลงที่ไม่ได้รับการแผ่เมตตา	 ไม่ออกดอกสักดอกเดียว	
ทุกคนพอใจมากว่า	 พลังเมตตาให้ความเจริญกับสิ่งมีชีวิตจริง	 แต่แปลงที่ได้รับ
การแผ่เมตตา	มีกระจุกเล็กๆ	กระจุกหนึ่งเฉาอยู่	ซึ่งถือว่าไม่มีนัยยะสำคัญอะไร	

อีกสองสามวันต่อมา	 มีนักศึกษาคนหนึ่งเดินสะโหลสะเหล	 มาหาอาจารย์	
บอกมาขอ	สารภาพผิด	อาจารย์ถามว่าเธอไปทำอะไรมา	นักศึกษาตอบว่าตามที่
เราทดลองเรื่องดอกดาวกระจาย	 มีกระจุกหนึ่งที่มันเฉา	 ผมเองแหละครับชอบ
ลองต่างจากที่อาจารย์สอน	 แทนที่จะแผ่เมตตา	 ผมนั่งแช่งมันทุกวัน	 “ขอให้มึง
ตายๆ”	มันก็เลยเฉา		 	

การที่นักศึกษาดูอิดโรยไม่สบาย	อธิบายได้ว่าเวลาคนเรานั่งสมาธิ	
จุดศูนย์ถ่วง	(Center	of	Gravity)	ของร่างกายที่อยู่ในท่านั่งสมาธิ	อยู่แถว
ตำแหน่งกลางลำตัวเหนือสะดือขึ้นมาเล็กน้อย	เวลาเราแผ่เมตตาก็ออกมาจาก
จุดศูนย์ถ่วงนี้	เวลาเราแผ่เมตตาต้องผ่านตัวเราก่อนถึงดอกดาวเรือง	เพราะพลัง
ออกไปทุกทิศทุกทาง	ร่างกายเราซึ่งมีเซลล์ประมาณ	60	ล้านล้านเซลล์	จึงได้รับ
ผลก่อนต้นดาวกระจายเสียอีก	 	

เพราะฉะนั้น	คนที่แผ่เมตตาทุกวันจึงผิวพรรณผ่องใส	สุขภาพแข็งแรง	อายุ
ยืนยาว	 ส่วนนักศึกษาหนุ่มคนดังกล่าวนั่งแช่งทุกวันๆ	 พลังดำก็ออกจาก
ศูนย์กลางร่างกายเหมือนกัน	แผ่ไปทุกทิศทาง	โดยผ่านตัวเขาก่อน	จึงทำให้ป่วย	

ผู้เขียนเคยบวชอยู่บนดอยสูง	 อำเภอฮอด	 จังหวัดเชียงใหม่	 มีสถานที่ทำ
สังฆกรรมของพระเป็นสวนลิ้นจี่ปีนั้น	 มีคณะสงฆ์ประมาณ	 20	 รูปมานั่งสมาธิทั้ง
วันทั้งคืน	 และแผ่เมตตา	 ปรากฏว่าปีนั้นลิ้นจี่ดกเป็นประวัติการณ์	 ผู้ที่อยู่แถวนั้น
บอกว่าไม่เคยเห็นลิ้นจี่ออกลูกดกขนาดนั้นมาก่อน	 แล้วในย่านนั้นก็ไม่มีที่อื่น
ออกลูกดกมากเหมือนที่นี่		

ทั้งสองเรื่องแสดงให้เห็นว่าพลังเมตตามีผลที่ดีต่อสุขภาพของสิ่งที่มีชีวิต
อย่างมีนัยยะสำคัญซึ่งหลายท่านคงเคยมีประสบการณ์เรื่องหลวงปู่ผู้มีสมาธิ
สูงๆสามารถแผ่เมตตาช่วยผู้ป่วยให้ดีขึ้นได้เช่นกัน	

อ.ที่	11.เอ็นเนอร์จี	(energy)	
หมายถึงพลังซึ่งมีทั้งดีและไม่ดีต่อชีวิตของมนุษย์	 พลังที่ดีจะเป็นพลังที่มี

ตามธรรมชาติ	เช่น	พลังแสงแดด	พลังแม่เหล็กโลก	พลังคอสมิค	เป็นต้น	
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พลังที่ไม่ดีซึ่งไม่มีตามธรรมชาติ	 แต่เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น	 เช่น	 พลัง
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า(Electromagnetic	 Energy)	 คลื่นวิทยุ	 คลื่นโทรทัศน์	 คลื่น
โทรศัพท์	คลื่นไมโครเวฟ	เป็นต้น		

คลื่นพวกนี้เมื่อมนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นใหม่ๆ	 ไม่มีใครมองเห็นโทษภัย	 เห็นแต่
ประโยชน์	 แต่นับวันจะพบว่าอะไรที่ผิดธรรมชาติ	 มักมีผลเสียต่อมนุษย์เรา	
ยกเว้นเรายังไม่ทราบแค่นั้นเอง		

แม้แต่พลังดีๆ	ที่ได้รับจากธรรมชาติ	มนุษย์ก็เพิ่งตระหนักว่ามีความสำคัญ
ต่อการดำรงชีวิต	เช่น	พลังจากแสงแดด	ดังได้กล่าวไว้ในหัวข้อออกแดด	

ส่วนพลังแม่เหล็ก	มีผลต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์	ทราบได้จากเหตุการณ์
ที่รัสเซียส่งนักบินอวกาศขึ้นไปประจำที่สถานีอวกาศนอกโลกยุคแรก	 ปรากฏว่า
อยู่ได้ไม่นาน	 มีอาการเจ็บป่วยต้องส่งกลับโลกทุกรายโดยไม่ทราบสาเหตุ	 ต่อ
มาพบว่าที่สถานีอวกาศนั้นห่างจากสนามแม่เหล็กโลกมาก	 มนุษย์อวกาศไม่ได้
รับพลังแม่เหล็กโลกเพียงพอจึงป่วยมากขึ้นๆ	 จนจะเสียชีวิต	 ปัจจุบันสถานี
อวกาศทุกลำต้องติดตั้งระบบสร้างคลื่นแม่เหล็กโลกเทียม	 นักบินอวกาศจึง
สามารถอยู่ได้นานๆ	 	ในน้ำก็มีพลังดีๆ	อยู่เช่นกัน		

ตัวอย่างที่	 1	 สิบกว่าปีก่อน	 ด็อกเตอร์อิโมโต้	 (Imoto)	 ชาวญี่ปุ่น	 เขียน
หนังสือเกี่ยวกับพลังของน้ำชื่อพลังของวารี	 เนื่องจากในญี่ปุ่นมีการรดน้ำมนต์
เพื่อบำบัดโรค	 เขาจึงศึกษาว่าน้ำมนต์มีผลอย่างไร	 โดยนำน้ำก่อนทำน้ำมนต์
และหลังทำเป็นน้ำมนต์	 มาตรวจสอบคุณสมบัติทางเคมีและกายภาพ	 พบว่า
เหมือนกันทุกประการ	 แต่คนที่เอาน้ำมนต์ไปกิน-อาบ	 ได้ผลแตกต่างจากกลุ่มที่
ไม่อาบ	 หรือไม่ดื่มน้ำมนต์	 หาสาเหตุอย่างไรก็ไม่พบ	 สุดท้ายจึงนำน้ำทั้งสอง
ประเภทไปแช่แข็ง	แล้วส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์	จึงพบว่ารูปร่างผลึกของ	น้ำมี
ความแตกต่างกันชัดเจน			

น้ำที่ยังไม่ทำเป็นน้ำมนต์	 ไม่มีรูปร่างชัดเจน	 แต่พอเสกคาถา	 สวดมนต์	
ผลึกของน้ำเป็นรูปร่างสวยงาม		

ในทางตรงข้ามถ้าน้ำนั้นนำไปแช่ง	ผลึกจะกลายเป็นรูปร่างน่ากลัว		

ตัวอย่างที่	2	การศึกษาน้ำพุแร่ของ	ดร.อเล็กซานเดอร์	สมายนอฟ		
โดยนำคนป่วยที่โดนกัมมันตภาพรังสีจากการระเบิดของโรงไฟฟ้า

นิวเคลียร์ในยูเครน	 ไปพักฟื้นตามจุดต่างๆ	 ของเมือง	 ที่มีบ่อน้ำพุร้อนศักดิ์สิทธิ์
ทั้งดื่มทั้งอาบ	 และไม่ศักดิ์สิทธิ์แล้วติดตามผล	 ปรากฏว่าคนที่อยู่กับน้ำพุร้อน
ศักดิ์สิทธิ์	หายวันหายคืน	มีอายุยืน	ส่วนอีกสองกลุ่มที่อยู่ในเมือง	หรือในน้ำพุไม่
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ศักดิ์สิทธิ์ผลออกมาไม่ต่างกัน	 เขาจึงนำน้ำพุสองแบบมาทดสอบทางเคมี	ฟิสิกส์	
ผลออกมาเหมือนกันทุกประการ	 	

สุดท้ายพบว่า	 “โครงสร้างทางโมเลกุล”	 ไม่เหมือนกัน	 โดยน้ำมีสูตรทาง
เคมีคือ	H2O	มีไฮโดรเจน	 2	อะตอม	มีออกซิเจน	 1	อะตอมจับกันอยู่	โครงสร้าง
ระหว่างขามีมุม	 105	 องศา	 แต่โครงสร้างน้ำศักดิ์สิทธิ์เป็น	 115	 องศา	 ส่วน
คุณสมบัติทางกายภาพด้านอื่นเหมือนกัน		

สรุปว่าน้ำที่มีพลังดีช่วยบำบัดโรค	ไม่ได้มากจากแร่ธาตุ	แต่เป็นเพราะพลัง
ที่มีอยู่ในน้ำ	

ตัวอย่างที่	 3	 พลังแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีผลต่อการเกิดโรคมะเร็ง	 จากการ
บรรยายของนายแพทย์เสก	 	 อักษรอนุเคราะห์	 ผอ.ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู	 สภา
กาชาด	

1.เก้าอี้แม่เหล็กไฟฟ้าตัวละแสน	 มีรังสีแม่เหล็ก	 เบต้า	 หรือแกมม่า	ทำให้
เกิดมะเร็งใช้นวดกล้ามเนื้อไม่ได้ผลเป็นการหลอกลวง	

2.สายไฟฟ้าแรงสูง	 คนที่อยู่ใต้ไฟฟ้าแรงสูงในรัศมี	 60	 เมตร	 มีสถิติเป็น
มะเร็งในเม็ดเลือดสูง	ต้องอยู่ห่างเกิน	100	เมตรขึ้นไปจึงจะปลอดภัย	

จะว่าไปแล้วเรื่องพลังนับเป็นเรื่องประหลาด	 ดังจะเห็นได้จากการปรุง
อาหารที่ใช้เตาแก๊สกับเตาถ่าน	 รสชาติอาหารออกมาไม่เหมือนกัน	 เตาทั้งสอง
แบบให้ความร้อนก็จริง	 แต่พลังที่ไปถึงอาหารไม่เหมือนกัน(Wave	 length	 ของ
คลื่นความร้อนคงจะต่างกัน)	

พลังเป็นสิ่งที่อธิบายทางวิทยาศาสตร์ไม่ได้	 เพราะยังตามไม่ทัน	 แต่เราดู
จากผลของมัน	
ตัวอย่างของ	“พลังไม่ดี”	ก็มีให้เห็นเช่นกัน	 ในสมัยสงครามเวียดนาม	 มี
สถานีวิทยุวอยซ์	ออฟ	อเมริกา(Voice	of	America	:	VOA)	เป็นคลื่นวิทยุสัญญาณ
แรงมากตั้งอยู่ที่กรุงไซ่ง่อน	 เวียดนามส่งสัญญาณแข่งกับสัญญาณวิทยุจากจีน	
คนอยู่บริเวณนั้นดีใจมากได้ใช้ไฟฟรี	 เพราะสามารถเอาขดลวดไปขดๆ	 ใน
อากาศต่อหลอดไฟนีออนให้แสงสว่างได้โดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้า	 เพราะคลื่นวิทยุ
แรงมากจนสามารถจับพลังงานคลื่นวิทยุแปลงเป็นไฟฟ้าใช้ฟรีได้	 ภายหลัง
พบว่าคนอยู่ใกล้บริเวณดังกล่าวเป็นมะเร็งกันมาก	 และมีข้อมูลยืนยันว่าสาเหตุ
จาก	คลื่นวิทยุที่มีกำลังส่งสูง		

คนกรุงเทพฯ	 อยู่ท่ามกลางคลื่นวิทยุเป็นร้อยสถานี	 มีสถานีโทรทัศน์อีกกี่
แห่งเรามองไม่เห็น	จึงไม่รู้สึก	 	 	 	 	ยังมีสถานีถ่ายทอดโทรศัพท์มือถือ	พวกนี้ส่ง
คลื่นแรงกว่าเกณฑ์มาตรฐานของโลก	 เพราะประเทศไทยไม่มีการควบคุม	 ฝรั่ง
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ไม่ให้ส่งคลื่นแรงนัก	โดยให้ตั้งจุดสัญญาณถี่ๆ	แต่เมืองไทยตั้งห่างกันได้	 เพราะ
ส่งคลื่นแรง	 แถมเดี๋ยวนี้ไปที่ไหนก็มีไวไฟ	 (wiTi)	 ในสำนักงานมีแลน	 ไวร์เลส	
ทั้งหมดเป็นคลื่นอิเลคโตรแมคเนติกทั้งนั้น	 เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้น	 ขอยก
ตัวอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเยอรมนี	 มีหมู่บ้านทาวน์เฮาส์แห่งหนึ่ง	 สองข้าง
ถนนออกแบบเหมือนกัน	แต่ซีกหนึ่งพบว่ามีคนเป็นมะเร็ง	อีกฝั่งไม่เป็นอะไร	หลัง
จากไปสำรวจจึงพบพิมพ์เขียวของเทศบาลว่า	 ใต้ดินของเมืองนั้นมีท่อประปาทำ
ด้วยเหล็กขนาดใหญ่วิ่งอยู่ใต้ห้องนอนของทาวเฮาส์ทุกหลังในซีกที่มีปัญหา
สุขภาพ	ทำให้พลังแม่เหล็กโลกไปไม่ถึง	จึงไม่ได้รับพลังแม่เหล็กโลกเพียงพอจึง
น่าจะเป็นเหตุทำให้ป่วย		

พลังแม่เหล็กหรือกระแสแม่เหล็กโลก	 มีผลต่อการเรียงตัวของประจุ
ภายในร่างกายมนุษย์	 มีผลต่อการไหลเวียนของเลือดในร่างกายของคน	
เนื่องจากพลังงานแม่เหล็กสามารถเปลี่ยนอะตอมให้เป็นพลังงานไฟฟ้าได้	 ซึ่ง
เลือดก็มีส่วนผสมของอะตอมอยู่	 โดยกระแสแม่เหล็กจะทำให้อะตอมที่ไม่
สามารถแตกตัว	 แตกตัวเป็นอิออนมากขึ้น	 ทำให้ออกซิเจนถูกลำเลียงไปเลี้ยง
ส่วนต่างๆ	 ในร่างกายได้ง่ายขึ้น	 เป็นผลให้ร่างกายลดอาการเมื่อยล้า	 และยัง
กำจัดของเสียจากร่างกายได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย		

ร่างกายมนุษย์มีกระแสไฟฟ้าอ่อนๆ	 ทั้งขั้วบวกและขั้วลบ	 ถ้าประจุไฟฟ้ามี
การจัดเรียงกับเป็นระเบียบจะทำให้เลือดในร่างกายหมุนเวียนได้ดี	 ร่างกายแข็ง
แรง	 ในทางตรงข้ามถ้าประจุไฟฟ้ามีการเรียงตัวไม่เป็นระเบียบ	 ทำให้ร่างเจ็บ
ป่วยได้		

(-อ้างอิงจากบทความเรื่องกระแสแม่เหล็กโลกกับฮวงจุ้ยโดยอ.เกริกวิชญ์
กฤษฎาพงษ์จากhttp://www.baannatura.com/th/fengshui/content/
detail/67.html)	ร่างกายเรา	 เปรียบเหมือน	 bio-electromagnetic	 Tield	 ที่อยู่
ภายใต้	 อิทธิพลของสนามแม่เหล็กโลก	 เมื่อความสมดุลทางธรรมชาติแปร
เปลี่ยนหรือถูกกีดขวาง	ทำให้ร่างกายและจิตใจไม่สบาย	

		 ถนนลาดยาง	ถนนคอนกรีต	พื้นกระเบื้อง	ล้วนเป็นวัตถุฉนวน	ประกอบกับ	
ยางล้อรถยนต์	 ที่เรานั่ง	 รองเท้าพื้นยาง	 ที่เราสวมใส่	 คนสมัยใหม่	 ใช้ชีวิตโดย	
ไม่สัมผัสกับพื้นดินตลอดทั้งวัน	 ร่างกายไม่อาจปลดปล่อยประจุไฟฟ้าสถิต	 จึง
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ควรหาโอกาสเดินเท้าเปล่าบนสนามหญ้ายามเช้าที่มีน้ำค้างยอดหญ้า	 พื้นดิน	
ผิวลูกรัง	หรือชายหาด		สักครั้งหนึ่งต่อวันจึงจะดี		

	 ประเทศญี่ปุ่นถึงกับมีกฎหมายกำหนดว่า	 รองเท้าสำหรับเด็กต้องไม่ใช้พื้น
ยาง	 เพราะรองเท้าพื้นยางพาราหรือยางเทียม	 เป็นฉนวนให้ตัดขาดจากพื้นดิน	
เมื่อใส่รองเท้าดังกล่าวประจุไฟฟ้าสถิตจะสะสมในร่างกายเกินควร	 ทำให้แก่
เกินวัย	ภูมิคุ้มกันถดถอย	มีอาการนอนไม่หลับ	 ร่างกายเสียสมดุล	 เป็นมะเร็งได้
ง่าย		

บุญ-บาป	ก็เป็นพลังงานอย่างหนึ่งเช่นกัน		

ดังที่	แพทย์หญิงบุษกร	สวัสดิ์-ชูโต	กล่าวไว้ในบทความเรื่อง	“สัจธรรม"	ซึ่ง
ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์เดลินิวส์มีความตอนหนึ่งดังนี้	ทางการแพทย์พบว่าบุคคล
ที่มีจิตเมตตาปราณี	 ต่อมใต้สมองจะผลิตสารบุญเรียกว่าเอนดอร์ฟีน	
(ENDORPHINE)	 ออกมามาก	ส่งผลให้ร่างกายเบาสบาย	ที่เรียกว่าเกิดปีติ	กิน
ได้	 นอนหลับ	 ไม่ฝันร้าย	 หรือไม่ฝันเลยผิวพรรณผ่องใส	 คอเรสเตอรอลละลาย
สลายตัว	 เม็ดเลือดขาวแข็งแรง	 มีภูมิคุ้มกันโรคสูง	 ระบบต่าง	 ๆ	 ของร่างกาย
ทำงานได้ดี	บาดแผลหายเร็วกว่าผู้มีจิตใจเป็นบาปถึงเท่าตัว	หากเป็นโรคมะเร็ง	
เซลล์มะเร็งจะหยุดหรือลุกลามช้าลง	 ในทางตรงกันข้ามบุคคลที่มีจิตเกลียด
โกรธ	 อิจฉาริษยาอาฆาต	 เครียด	 วิตกกังวล	 ต่อมหมวกไตจะสร้างสารประกอบ
ด้วย		

2.1	สารแอดรินาลิน	 (ADRENALIN)ทำให้หัวใจเต้นเร็ว	 เส้นโลหิตแดงหด
เกร็งเป็นเหตุให้ความดันโลหิตสูงขึ้น	 ถ้าเส้นเลือดแดงที่ไปหล่อเลี้ยงกล้ามเนื้อ
ผนังหัวใจหดจนตีบตัน	ทำให้หัวใจวายและถึงแก่ความตายได้	

2.2	 สารสเตียร์รอยด์	 (STERROID)	 ซึ่งมีหน้าที่ควบคุมการหลั่งน้ำย่อย
อาหาร	 อาจมีผลทำให้หลั่งมาก	 หรือน้อยไป	 หากหลั่งมากน้ำกรดในน้ำย่อยกัด
ผนังด้านในของกระเพาะอาหาร	 ทำให้ปวดท้องบริเวณลิ้นปี่	 เกิดแผลใน
กระเพาะอาหาร	ถ้ากัดเส้นเลือดใหญ่จนทะลุ	จะอาเจียนเป็นเลือด	หากช่วยไม่ทัน
จะเสียเลือดจนตาย	หากหลั่งน้อยเกิน	ทำให้ท้องอืดเฟ้ออาหารไม่ย่อย	
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2.3	 สารแลคติค	 แอซิด	 หรือเกลือแลคติค	 (LACTIC	 ACID)	 ที่ทำลาย
ภูมิคุ้มกันของร่างกาย	 ความแข็งแรงของเม็ดเลือดขาว	 ร่างกายจึงอ่อนแอเจ็บ
ป่วยบ่อย	 	เกล็ดเลือดในกระแสโลหิตจับตัวกันเป็นลิ่มเล็ก	ๆไปอุดตันตามหลอด
เลือดฝอยต่าง	ๆ	ถ้าเกิดที่สมอง	ทำให้เป็นอัมพาต	 	 การฝึกเจริญสติ	 นั่ง
สมาธิ	 ยังมีผลต่อเอนไซม์เทโลเมอเรส	 ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้มนุษย์อายุยืน
ขึ้น	

มีงานวิจัยเป็นที่กล่าวขวัญกันอย่างมากในหมู่นักวิจัย	 คือเรื่องของหน่วย
พันธุกรรมของมนุษย์ที่เรียกว่า	 “โครโมโซม”	 ซึ่งเป็นตัวควบคุมลักษณะและการ
ทำงานของระบบต่างๆ	ในร่างกาย	

โครโมโซมมี	 23	 คู่	 46	 อัน	 1	 คู่มี	 2	 อันเชื่อมติดกัน	 ตรงปลายสาย
โครโมโซมมีลักษณะคล้ายหมวกคลุมอยู่เรียกว่า	 ทีโลเมียร์	 (Telomere)	 เวลา
เซลแบ่งตัวเจริญเติบโตขึ้นทุกปี	 ทีโลเมียร์จะสั้นลง	 คนหนุ่มสาวมีทีโลเมียร์ยาว
กว่าคนสูงอายุ	 ทีโลเมียร์เป็นตัวป้องกันปลายสายโครโมโซมต่ออนุมูลอิสระ
ต่างๆ	 ที่จะมาทำลาย	 ถ้าไม่มีตัวนี้ปลายสายจะบานออก	 และเชื่อมติดกับปลาย
สายอันอื่น	ทำให้สูญเสียหน้าที่และแตกสลายไป	

เมื่อทีโลเมียร์สั้นลง	หมายความว่า	อายุของเราก็สั้นลงด้วย		

แต่ธรรมชาติได้สร้างเอนไซม์ที่ช่วยดำรงสภาพความยาวของทีโลมียร์เอา
ไว้	เรียกว่า	เอนไซม์ทีโลเมอร์เรส	(Telomerase)	ทำให้ทีโลเมียร์ไม่สั้นลงเร็วเกิน
ไปนัก	 เซลปกติแบ่งตัวแต่ละครั้งมันจะสั้นลงบ้าง	 จำนวนครั้งของการแบ่งตัวก็มี
จำกัด	หมายความว่า	ถ้าเอนไซม์ตัวนี้ทำงานได้ดี	เราจะมีอายุยืน	ถ้าเอนไซม์ตัวนี้
ทำงานได้น้อยลง	อายุเราจะสั้นลง	

ผู้ที่ค้นพบเอนไซม์ตัวนี้	 คือ	 ด็อกเตอร์อลิซาเบท	 แบล็คเบิร์น	 (Elizabeth	
Blackburn)	 ศาสตราจารย์ด้านชีวโมเลกุล	 มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย	
ซานฟรานซิสโก	 (UCSF)	จากผลงานการค้นคว้าเรื่องนี้	ทำให้เธอและคณะได้รับ
รางวัลโนเบล	สาขาสรีรวิทยาทางการแพทย์ในปี	2009	
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	 งานวิจัยของ	ดร.แบล็คเบิร์น	พบว่าภาวะที่ทีโลเมียร์สั้นลง	มีความสัมพันธ์
กับโรคต่างๆ	 คือ	 โรคมะเร็ง	 โรคติดเชื้อ	 โรคหัวใจ	 โรคเบาหวาน	 ภาวะดื้อต่อ
อินซูลิน	สมองเสื่อม	โรคอ้วน	และความเครียดเรื้อรัง	

ความสามารถในการแบ่งตัวของเซลล์ปกติ	 ถูกจำกัดโดยความยาวของที
โลเมียร์	 ซึ่งจะสั้นลงทุกครั้งที่เซลล์แบ่งตัว	 เมื่อมีการแบ่งตัวหลายๆ	 ครั้ง	 จนที
โลเมียร์สั้นถึงระดับหนึ่ง	เซลล์จะตายลง	

เซลล์มะเร็งสามารถแบ่งตัวได้โดยไม่จำกัด	 มากกว่าร้อยละ	 90	 ของเซลล์
มะเร็งจะมีการสร้างและการทำงานของเอนไซม์ทีโลเมอร์เรสผิดปกติ	 เรา
สามารถตรวจพบว่าในชิ้นเนื้อที่เป็นมะเร็ง	 และในเซลล์ที่เผชิญกับสารอนุมูล
อิสระ	มีทีโลเมียร์สั้นลงเร็วกว่าเซลล์ปกติ	

ด็อกเตอร์อลิซาเบท	 แบล็คเบิร์น	 ได้ทำการศึกษาทดลองโดยให้อาสา
สมัคร	 30	 คนฝึกเจริญสติในสถานที่ฝึกสมาธิในรัฐโคโลราโด	 วันละ	 6	 ชั่วโมง
เป็นเวลา	 3	 เดือน	 วิธีการคือ	การทำจิตให้รู้ตัวทั่วพร้อมอยู่กับปัจจุบันขณะ	ด้วย
การเฝ้าดูลมหายใจ	และการเจริญเมตตาภาวนา	

ผ่านไปสามเดือนพบว่า	การทำงานของเอนไซม์เทโลเมอเรสของอาสา
สมัครทำงานได้ดีขึ้นโดยเฉลี่ยถึง	30	เปอร์เซ็นต์	ทั้งยังเพิ่มปริมาณการหลั่ง
เอนไซม์ดังกล่าว	ซึ่งเป็นปัจจัยที่เอื้อต่อการชะลอวัยและการมีอายุยืน	(**ฟังคำ
บรรยายของ	ดร.	อลิซาเบท	แบล็คเบิร์น	ได้ใน	https://youtu.be/
5PU_jZwt8KY	(	มี	3		parts)	

อ.ที่	12.อดีตกรรม		 แม้แต่พระพุทธเจ้าและพระโมคคัลลานะ	ยังหนีอดีตกรรม
ไม่พ้น	 บางคนดูแลสุขภาพอย่างดี	 แต่ป่วยและตายเร็ว	 ต่อให้เราทำดีอย่างไรก็
หนีอดีตกรรมไม่พ้น	 อย่าโทษว่าดูแลสุขภาพแทบตาย	 ทำไมยังเป็นโน่นเป็นนี่	
บางทีมันสู้อดีตกรรมไม่ได้	 บางคนใช้ชีวิตเสเพล	 ดื่มเหล้า	 สูบบุหรี่	 แต่ไม่เจ็บ
ป่วยเป็นอะไร	 นั่นเป็นเพราะเขาอาจมีบุญเก่าที่หนุนส่งอยู่	 บาปที่ทำในชาตินี้ยัง
ส่งผลไม่ถึง	 มีญาติอยู่คนหนึ่ง	 เมื่อก่อนกินเหล้าหัวราน้ำทุกวัน	 ผู้เขียนนึกว่าจะ
อายุไม่ยืน	นานๆ	เจอทีก็ยังแข็งแรง	ล่าสุดเจอตอนอายุ	90	ปี	ยังแข็งแรงอยู่เลย	
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อธิบายได้ว่าในอดีตชาติเขาทำบุญมาดี	 มีศีลข้อ	 1	 ดีมาก	 ไม่ฆ่าสัตว์ตัด
ชีวิต	แม้ผิดศีลข้อ	5	ชาตินี้	เขาก็ยังอยู่ได้เพราะมีบุญเก่า	มามากกว่าบาป	

รุ่นพี่อีกคนแก่กว่าผู้เขียน	 7	 ปี	 เป็นนักบรรยายเรื่องสุขภาพ	 แข็งแรง	 ตี
แบดมินตันด้วยกันผู้เขียนสู้ไม่ได้	 เขาตั้งเป้าว่าจะอายุ	 120	 ปี	 วันหนึ่งได้
ข่าวว่าเสียชีวิตระหว่างนั่งประชุม	

ขณะอายุ	70	ปีเศษ		
เพราะฉะนั้น	เรื่องนี้อธิบายทางวิทยาศาสตร์ไม่ได้		
แนวของพระพุทธศาสนาคือ	 ทำดีให้มากที่สุด	 เพื่อหนีวิบากกรรมที่เป็น

บาป	 ซึ่งทำสำเร็จกันมามากแล้ว	 เพราะฉะนั้นควรเร่งสร้างพลังบุญ	 สร้างบารมี	
ให้มีพลังบุญมากๆ	เพื่อหนีวิบากกรรมที่ทำให้เราป่วย	หรืออายุสั้น		

การแก้กรรมที่ดีที่สุดคือการทำบุญให้ถูกเนื้อนาบุญ	
ผู้เขียนมิได้มีเจตนาจะมุ่งร้ายกับใคร	 ไม่ได้อยากเด่นอยากดัง	 เพราะผ่าน

โลกมามากอายุเกิน	 70	 ปีแล้ว	 เพียงต้องการเห็นความเป็นธรรม	 ความถูกต้อง	
ในการดูแลสุขภาพของคนไทย	 เป็นห่วงลูกหลานว่าถูกล้างสมองให้ตามกระแส
ที่ใช้ผลการวิจัยเป็นไม้ตาย		

กล่าวคือวงการแพทย์และประชาชน	 เชื่อถือเฉพาะที่มีผลการวิจัยรองรับ	
โดยเฉพาะเมื่ออ้างอิงในวารสารการแพทย์	 (Medical	 Journal)	จะเชื่อทันทีโดย
ไม่ใช้สามัญสำนึกหรือเหตุผลใดๆ	เชื่อมั่นโดยไม่ดูข้อมูลที่ขัดแย้ง		

ผู้เขียนขอถามว่าท่านผู้อ่านเชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือไม่?	 	คำตอบ
คือเชื่อ	 และเชื่อมั่น	 ฯลฯ	 แล้วถามต่อว่าแล้วพระพุทธเจ้าท่านได้ทำวิจัยอะไร
รองรับแบบปัจจุบันบ้างไหม?	คำตอบไม่มี	บางท่านอาจแย้งว่ามีบ้างเช่น	ธรรมะ
วิจะยะในโพชฌังคปริตรไงล่ะ	ซึ่งเป็นคนละเรื่องกัน	 ธรรมะวิจะยะเป็นการนำ
ธรรมะแต่ละข้อมาพิจารณาใคร่ครวญว่า	 จะนำไปปฏิบัติอย่างไรให้ถูกทาง	 เช่น	
วิริยะ	 ความขยันหมั่นเพียร	 ไม่ได้หมายให้ไปขยันปล้นคนอื่นเขา	 พระพุทธเจ้า
ท่านสอนให้ดูที่เหตุและดูที่ผล	 ซึ่งพิสูจน์ได้ว่าเป็นเช่นนั้นจริง	 และเป็นอกาลิโก	
คือท้าพิสูจน์ได้ทุกเมื่อ		

การที่เราถูกล้างสมองให้เชื่อเฉพาะผลงานวิจัย	 นอกจากจะทำให้เราไม่รู้
จักใช้กาลามสูตรของพระพุทธเจ้าในการไตร่ตรองแล้ว	 จะเป็นเหตุให้เราไม่
สนใจศาสตร์โบราณที่มีคุณค่ามากมาย	 รวมถึงวันหนึ่งคงไม่เชื่อธรรมะของ
พระพุทธเจ้า	เพราะไม่มี	Research	รองรับ			

ตรงกันข้ามบริษัททำวิจัยมาแบบ	 “ตั้งธง”	 ว่าเขาได้ประโยชน์	 ทำให้เรา
หลงเชื่อ	กว่าจะรู้ว่าไม่ถูกก็เสียหายเกินคณานับ	ตัวอย่างเช่น	กรณีน้ำมันพืช	ผ่าน
มา	50	ปี	คนไทยเป็นมะเร็ง	เป็นโรคหัวใจตายไปเท่าไร		
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ทำนองเดียวกันเรื่องเนยเทียม	 (Magarine,	 Hydroginated	 Fat)	 ทั้งโลก
เป็นมะเร็งเป็นโรคหัวใจตายไปกี่ร้อยล้านคนไม่มีใครเก็บตัวเลขเลย,	 เรื่อง
นมวัว,	 สารเคมีที่ยอมให้ใช้ผสมในอาหารและเครื่องดื่ม,	 สารกันบูด,	 ครีม
เทียม,น้ำตาลเทียม,	Aspatham,ผงชูรส,	กลูเตนในแป้งสาลี,	ยาแก้ไข้แก้ปวด,	ยา
แก้หวัด,	ยาเคมีบำบัดและยาเคมีอื่นๆ	ทุกชนิด	คนเจ็บป่วยล้มตายไปกี่ร้อยล้าน
คน		

แล้วจะรอผลการวิจัยมาก่อนถึงจะเชื่อ	อย่างนั้นหรือ?		
ถ้าเราเชื่อหลักของธรรมชาติบำบัดที่ว่า	 มนุษย์ไม่ได้ถูกสร้างมาให้รองรับ

เคมีสังเคราะห์ใดๆทั้งสิ้น	เราจะรู้ได้ด้วยสามัญสำนึก	ไม่ต้องรอผลงานวิจัยใดๆ		
แม้แต่อาหาร	5	หมู่	ที่เอาเข้ามาสอนกันในวงการศึกษา	ทำให้คนไทยโดน

ล้างสมองว่า	 เนื้อ	 นม	 ไข่	 เป็นสิ่งจำเป็นต่อร่างกาย	 เป็นเรื่องที่ผิดทั้งเพ	 ตอนนี้
ท่านอาจไม่เชื่อว่าผิด	 คงต้องใช้เวลาและท้าทายในเรื่องข้อมูลและเหตุผล	 เข้า
ทำนองเดียวกับที่ท่านเชื่อว่ากินเนยเทียมดีกว่าเนยแท้เมื่อ	50	ปีมาแล้วนั่นเอง		

ความจริงเนยแท้เลวน้อยกว่าเนยเทียม	แต่ถ้าพูดกันตามจริงแล้วไม่ดีทั้ง
คู่:มนุษย์ไม่ควรบริโภคโดยไม่จำเป็น		

เรื่องเนื้อ	 นม	 ไข่	 ลองตรองดูให้ดีว่าใครได้ใครเสีย	 โบราณบอกให้ระวัง	
“จริง	7	เท็จ	3”หมายความว่า	เขาเคยพูดความจริง	(วิจัยจริงแบบไม่ลำเอียง)	มา
ให้เรา	7	เรื่อง	ถูกต้อง	มีเหตุมีผล	ทำให้เราตายใจ	ต่อมาเขาแทรกเรื่องเท็จตาม
มา	3	เรื่อง	หมายถึง	การวิจัยแบบลำเอียงและตั้งเป้าหมายไว้แล้ว	เราจึงเชื่อสนิท
เพราะเชื่อมั่นในการทำวิจัย	โดยไม่ใช้เหตุผลตามหลักกาลามสูตรที่พระพุทธเจ้า
สอนให้เป็นตัวของตัวเอง	 อย่าเชื่ออะไรง่ายๆ	 แม้มีวิจัยมีตำรามายืนยัน	 ต้องดู
ด้วยเหตุและดูผลของธรรมชาติเป็นสำคัญ	

กลับมาเรื่องโรคมะเร็งและโรคหัวใจ	ขอให้ดูข้อมูลและความเห็นดังต่อไปนี้	
1.ในช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่	2	(พ.ศ.2488)	คนไทยตายด้วยโรคมะเร็ง

และโรคหัวใจน้อยมากแต่หลังจากนั้น	 อัตราการตายเพิ่มขึ้นมาโดยลำดับ	 โดย
เฉพาะโรคมะเร็งเพิ่มขึ้นไม่หยุด	จนน่าจะถือว่าเป็นวาระแห่งชาติได้แล้ว	

2.ตั้งแต่	 พ.ศ.2488	 เป็นต้นมาสิ่งที่เปลี่ยนไปคือพฤติกรรมการบริโภค	 คน
ไทยเห่ออเมริกัน	 ซึ่งเป็นฮีโร่ชนะสงครามโลก	 มีวิทยายุทธล้ำหน้า	 อิทธิพลของ
อเมริกาครอบงำประเทศไทยในทุกด้าน	 ไม่ว่าทางด้านการแพทย์	 เกษตรกรรม	
ระบบการศึกษา	ฯลฯ	 เราเอาแบบอเมริกันหมด	 ใครทำตามถือว่าโก้เก๋	ทันสมัย	
ใครไม่ตามก็เชย		
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อาหารในแนวอเมริกันเริ่มทะลักเข้ามาอย่างง่ายดายและรวดเร็ว	 เริ่มจาก
แนวความคิดเรื่องต้องกิน	เนื้อ	นม	ไข่	เหมือนอเมริกันจึงจะแข็งแรง	โตไว	ฉลาด	
ฯลฯ	

3.ผ่านมาประมาณ	 70	 ปี	 ไม่เห็นคนไทยแข็งแรงขึ้น	 มีแต่เป็นโรคทันสมัย
เหมือนคนอเมริกัน	 กล่าวคือ	 เป็นโรคมะเร็ง	 หัวใจ	 ความดัน	 เบาหวาน	 ภูมิแพ้	
ไขข้ออักเสบ	 กระดูกผุ	 แถมที่กำลังทำท่าจะแซงผู้นำคือ	 ไตวาย	 เพราะกินเคมี
เข้าไปมากกว่าเจ้านาย(อเมริกัน)	

4.ไม่เห็นคนไทยสูงขึ้นสักเท่าไร	 คงลืมไปว่าเรามันพันธุ์เตี้ยแบบหมาจู	
60-70	ปีที่ผ่านมา	แม้จะกิน	เนื้อนมไข่เท่าไร	ก็คงไม่โตเป็นหมาอัลเซเชียนไปได้	

5.คนไทยก็ฉลาดดีเหมือนอเมริกัน	 แต่รู้สึกว่าความเฉลียวเราลดลงไปมาก	
เพราะถูกครอบให้เชื่อเฉพาะงานวิจัย	

บทที่	8	เรื่องที่ควรรู้	
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เอนไซม์	 (Enzyme)	 คนปัจจุบันส่วนใหญ่รับประทานอาหารที่ทำให้สุก	
โดยผ่านความร้อน	ด้วยการปิ้ง	ย่าง	ต้ม	หรือทำให้สุก	โดยไม่ทราบว่าอาหารที่
ผ่านความร้อนเกินกว่า	 (48	 องศาเซลเซียส)	ทำให้เสียคุณค่าบางอย่างที่สำคัญ	
ทำไมอาหารดิบจึงมีประโยชน์กว่าอาหารสุก?	

เพราะสารบางตัวในอาหารสดถูกทำลายได้โดยความร้อน	 ภาษาอังกฤษ
เรียกว่า	 “เอนไซม์”ในวงการแพทย์พบว่าเอนไซม์เป็นสิ่งสำคัญต่อชีวิต	 สำคัญ
กว่าวิตามิน	 เพราะวิตามินทำงานไม่ได้หากปราศจากเอนไซม์และเอนไซม์ที่จำ
ป็นต่อการดำรงค์ชีวิตมีอยู่ไม่ต่ำกว่า	20,000	ชนิด	

เอนไซม์มีหน้าที่เร่งปฏิกิริยาเคมีในสิ่งมีชีวิตทุกเรื่อง	ช่วยย่อยอาหารที่เรา
กินเข้าไป	ให้กลายเป็นสารอาหาร	และมีขนาดเล็กพอที่จะถูกดูดซึมผ่านลำไส้
เข้ากระแสโลหิต	เพื่อสร้างกล้ามเนื้อ	ผลิตฮอร์โมน	สร้างระบบภูมิคุ้มกัน	ฯลฯ		
ร่างกายของมนุษย์มีเซลล์มากกว่า	60	ล้านล้านเซลล์	ต้องใช้เอนไซม์ใน
กระบวนการหายใจ	ย่อยอาหาร	รวมทั้งกระบวนการทำงานต่างๆ		

เอนไซม์แบ่งออกเป็น	3	ชนิด	ดังนี้		

1.เอนไซม์จากอาหาร	 (Food	 Enzyme)	 พบได้ในอาหารดิบทุกชนิดทั้งพืช
และสัตว์	ถ้าอาหารที่นำมาปรุงแต่งใช้ความร้อน	 เช่น	ต้ม	ปิ้ง	จะทำลายเอนไซม์
ในอาหารไปหมด	เอนไซม์นี้จะช่วยย่อยอาหารที่เรากินเข้าไป	ความร้อนที่สูงเกิน
กว่า(48	องศาเซลเซียส)	 	จะทำลายเอนไซม์	อาหารที่ไม่มีเอนไซม์แล้วนี้เราเรียก
ว่าอาหารที่ตายแล้ว	(Dead	Food)	

2.เอนไซม์ย่อยอาหาร	 (Digestive	 Enzyme)	 เป็นเอนไซม์ที่ผลิตโดย
ร่างกาย	 ส่วนใหญ่ผลิตจากตับอ่อน	 (Pancreas)	 เพื่อใช้ย่อยอาหารและดูดซึม
อาหารที่เรากินเข้าไป	 ทำให้ร่างกายได้รับสารอาหาร	 (Nutrient)	 ที่มีคุณค่า
อาหาร		

3.	เอนไซม์ในการเผาผลาญพลังงาน	(Metabolic	Enzyme)	เป็นเอนไซม์ที่
ผลิตในเซลล์และเนื้อเยื่อต่างๆ	 ทำหน้าที่เร่งปฏิกิริยาเคมี	 เพื่อเผาผลาญสาร
อาหารและสร้างพลังงาน	 สร้างภูมิต้านทาน	 สร้างความเจริญเติบโต	 ซ่อมแซม
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ส่วนที่สึกหรอของอวัยวะต่างๆฯลฯ	 ซึ่งต้องอาศัยเอนไซม์เมตาบอลิคเป็นตัวเร่ง
ปฏิกิริยาเคมี	

เอนไซม์จากอาหารกับเอนไซม์ย่อยอาหารที่ผลิตโดยร่างกายของเรา	 มี
คุณสมบัติเหมือนกันแตกต่างที่แหล่งการที่มาเท่านั้น		

ตับอ่อนของมนุษย์หนักประมาณ	80	กรัม	ยาวประมาณ	14	ซม.	ตับอ่อนจะ
รับวัตถุดิบของการผลิตเอนไซม์	 เพื่อย่อยอาหารออกมาตลอดเวลา	 การผลิตนี้
เริ่มทำตั้งแต่เราเกิด	บางครั้งตับอ่อนอาจบวมเพราะต้องเร่งผลิตเอนไซม์	 เพื่อให้
เพียงพอต่อการย่อยอาหารที่ไม่มีเอนไซม์เพราะถูกทำลายจากการปรุงสุก	

ตับอ่อนผลิตด่างออกมา	 เพื่อทำลายฤทธิ์กรดจากกระเพาะอาหาร	 เอนไซม์
ที่ผลิตจะถูกขับมาพร้อมกับด่างไบคาบอ เนต	 ผ่านท่อของตับอ่อน	
(PancreaticDuct)	 เข้าร่วมกับท่อน้ำดี	 (Bile	 Duct)	 ของถุงน้ำดี	 ท่อมาเปิดที่
ลำไส้เล็กตอนต้น	(Duodenum)	เพื่อย่อยอาหารที่เคลื่อนลงมาจากกระเพาะ	เมื่อ
เอนไซม์เสื่อมคุณภาพจะถูกขับออกทางอุจจาระ	 ปัสสาวะหรือเหงื่อ	 ร่างกายต้อง
พยายามผลิตซึ่งไม่เพียงพอ	 ต้องชดเชยโดยได้มาจากอาหารดิบ	 (Raw	 Food)	
หรือจากเอนไซม์อาหารเสริม	(Enzyme	Supplement)			

(**จากหนังสือ	Enzyme	the	Key	Of	Life	(by	Dr.	Wisuit)		

สิบห้าปีก่อนพบว่ามีเอนไซม์ที่จำเป็นต่อสุขภาพมนุษย์มากกว่าสามพัน
ชนิด	 ร่างกายผลิตเอนไซม์สองกลุ่ม	 คือ	 1)	 เอนไซม์ช่วยย่อยอาหาร	 2)	
เอนไซม์ในการเผาผลาญพลังงาน	 ทั้งสองชนิดมีจำนวนจำกัด	 เมื่อใช้เป็น
ประจำทุกวันจึงร่อยหรอลง	 ทุกครั้งที่เรารับประทานอาหาร	 เอนไซม์ช่วย
ย่อยอาหารในร่างกายจะถูกขับออกมาทำหน้าที่ช่วยย่อยอาหาร	 หากเรา
รับประทานอาหารดิบเอนไซม์จากอาหารจะช่วยย่อยอาหาร	50	เปอร์เซ็นต์	
อีก	 50	 เปอร์เซ็นต์	 ถูกย่อยโดยเอนไซม์ที่ผลิตจากร่างกาย	 ถ้าอาหารที่เรา
กินถูกทำให้สุกเอนไซม์ก็หายไป	 50%	 ร่างกายจำเป็นต้องไปเบียดเบียน	
Metabolic	 Enzyme	 มาอีก	 50%	 มาช่วยย่อยทำให้ร่างกายขาดเอนไซม์	
ปัญหาสุขภาพเสื่อมโทรมจึงมาเยือนก่อนวัยอันควร		ยิ่งกินขอ งสุกมาก	
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ร่างกายต้องดึงเมตาบอลิสม์เอนไซม์มาช่วยย่อยมาก	 ทำให้ร่างกาย
อ่อนแอ	ฟังก์ชั่นการทำงานถูกลดประสิทธิภาพลง	

ทำไมไม่ควรให้เมตาบอลิสม์เอนไซม์มาย่อยอาหาร?	

เพราะ	Metabolism	Enzyme	 เป็นเอ็นไซม์ที่ทำหน้าที่สั่งงาน	และซ่อมแซม
ส่วนที่สึกหรอของร่างกาย	เป็นเอนไซม์ที่ทำงานขั้นสูง	 เปรียบเหมือนเอารถ
เบนซ์มาใช้ขนของแทนรถบรรทุก	

เอนไซม์ย่อยอาหารหลักๆ	มี	3	ตัว	คือ	1.เอนไซม์โปรตีเอส	(Protease)	ทำ
หน้าที่ย่อยโปรตีน	 2.	 เอนไซม์ไลเปส	 (Lipase)	 ทำหน้าที่ย่อยไขมัน	 3.เอน
ไซม์อะไมเลส	 (Amylase)	 ทำหน้าที่ย่อยแป้ง	 ซึ่งเอนไซม์จากอาหารมีเหมือน
เอนไซม์ย่อยอาหาร	ที่เพิ่มขึ้นมาคือเอนไซม์เซลลูเลส	 (Cellulase)	ย่อยเซลลูเลส	
ซึ่งเป็นใยอาหาร	

ในการกินอาหารควรเริ่มจากผักผลไม้สด	 เป็นการเติมเอนไซม์เข้าไปก่อน	
ผลไม้ต้องเป็นแบบไม่หวาน	 เช่น	 กล้วยน้ำว้าที่ยังไม่สุกจัด	 ฝรั่ง	 มะม่วงดิบ	 หลัง
จากนั้นตามด้วยสลัดผักสด		

ดร .	 ฮัมบาท	 แซนติลโล	 ได้เขียนไว้ในหนังสือชื่อ	 “เอนไซม์ใน
อาหาร”	 (Food	 Enzyme)	 โดยอ้างอิงจากวารสารการแพทย์ของประเทศ
สกอตแลนด์มีความตอนหนึ่งว่า	 คนเราแต่ละคนหรือสิ่งมีชีวิตทั้งหลายควร
พิจารณาว่าแท้ที่จริงสุขภาพ	 (Health)	 คือปฏิกิริยาเคมีของเอนไซม์ที่บูรณาการ
เข้าด้วยกันอย่างมีระบบ	ทำให้ทุกเซลล์ของร่างกายดำเนินไปอย่างปกติสุข	

นักวิจัยยังพบว่าผู้ป่วยที่เป็นมะเร็ง	จะมีระดับเอนไซม์ในเลือดต่ำกว่าปกติ		

	 กล่าวโดยสรุป	เอนไซม์ที่ผลิตจากร่างกายซึ่งทำหน้าที่ย่อยอาหารมีจำกัด	
การกินพืชผักผลไม้ที่ไม่ผ่านความร้อน	ซึ่งยังมีเอนไซม์อยู่	จะเสริมให้เรามี
เอนไซม์ช่วยย่อยอาหารมากขึ้น	ร่างกายจึงแข็งแรง	ไม่ทรุดโทรมก่อนวัย		 	
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ผู้เขียนขอทำนายว่าอีกไม่นานเราคงจะได้รู้จักศาสตร์การบำบัดโรคด้วย
เอนไซม์(Enzyme	Therapy)เกิดขึ้นในวงการแพทย์แน่นอน	

ผักไฮโดรโปรนิค	(Hydroponic)		

ผัก	 Hydroponic	 คือผักเล่นกล	 ไม่มีดินก็ปลูกผักได้	 น่าทึ่งดี	 แต่ผิด
ธรรมชาติอย่างสิ้นเชิง	 การกินหรือทำอะไรที่ผิดจากธรรมชาติดั้งเดิม	 ไม่เคยเจอ
ว่าเป็นสิ่งที่ดีต่อร่างกายในระยะยาว	

ข้อดีอาจมีบ้างเมื่อเทียบกับผักที่ปลูกแบบผิดธรรมชาติชนิดอื่น	 เช่น	 ผักที่
ปลูกโดยใช้ยาฆ่าแมลงใช้ปุ๋ยเคมี	 เป็นต้น	 ผักไฮโดรโพนิคปลูกในโรงเรือน
มิดชิด	 แมลงเข้าไม่ได้จึงไม่ต้องใช้ยาฆ่าแมลง	 ผู้ผลิตจึงฉวยโอกาสโฆษณาว่า
เป็นผักไร้สาร	แต่ความจริงในน้ำที่หล่อเลี้ยงรากมีเคมีอยู่ระหว่าง	3	ถึง	17	ชนิด	

ฝรั่งสอนศาสตร์เล่นกลให้นักวิชาการ	ผู้ที่เรียนรู้มาก็ชอบ	เพราะรู้สึกตัวเอง
เหนือชั้นกว่าผู้อื่น	 ปลูกผักไม่ต้องใช้ดินได้	 เป็นผู้ที่เก่งกว่าธรรมชาติ	 คนไทยที่
ไม่รู้จักจำ	 และไม่รู้จักใช้สามัญสำนึกก็จะหลงทางเหมือนที่เราเริ่มใช้เคมีใน
การเกษตรทั่วประเทศมา	 60	 ปีแล้ว	 เพราะชอบดูนักวิชาการเล่นกลทำได้เหนือ
ธรรมชาติ	 เช่น	 ใช้ปุ๋ยเคมีวันนี้พรุ่งนี้ก็เริ่มเห็นผล	 ใช้ยาฆ่าแมลงฉีดปุ๊บตายปั๊บ	
ประเทศไทยมีพื้นที่เพาะปลูกเป็นอันดับ	 48	 ของโลก	 แต่เราเป็นผู้นำเข้าเคมี
ทางการเกษตรอันดับ	5	ของโลก	ที่ยอดเยี่ยมคือเป็นผู้นำเข้ายาฆ่าหญ้าอันดับ	4	
ของโลก	

ผ่านมา	 60	 ปีหลังจากได้วิทยายุทธการเกษตรสมัยใหม่มาจากฝรั่ง	 ดินทั้ง
ประเทศเสียหายหมด	 เราภูมิใจมากที่ส่งออกข้าวเป็นอันดับหนึ่งของโลก	 แต่
ชาวนาไทยจนลงๆ	 ตามสภาพดินที่เสื่อมเรื่อยมา	 จนถึงขั้นวิกฤติในปัจจุบัน	
ทำให้ผลผลิตต่อไร่เฉลี่ยเหลือไม่ถึง	 500	 กก./ไร่	 มาหลายปีแล้ว	 เทียบกับเวีย
ตนามประมาณ	1,000	กก./ไร่	 หากเทียบต้นทุนในการทำนาของไทย	 8,000	
บาท/ไร่	 เวียดนาม	4,000	บาท/ไร่	น่าสงสารชาวนาที่ถูกสั่งสอนให้ทิ้งวิธีการทำ
นาแบบดั้งเดิมที่เคยทำมา	 700	 ปี	 อีกไม่นานอาชีพชาวนาคงหายไปจาก
ประเทศไทย		
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ผู้ขายต้องพยายามพูดแต่เรื่องที่ดีที่คิดว่าเหนือกว่า	(ธรรมชาติ)	เช่น	ผัก	
hydroponic	นั้นสะอาดกว่าเพราะไม่ใช้ดิน	จึงไม่มีเชื้อโรคปนเปื้อนและไม่มีไข่
พยาธิที่มีอยู่ในดิน	

ฟังแล้วน่าเคลิบเคลิ้ม	 แต่มนุษย์ยุคสุดสะอาด	 สุดอนามัย	 คงลืมเฉลียวใจ
ว่าสัตว์ในป่านานาชนิดรวมทั้งมนุษย์ดั้งเดิมที่ยังจุดไฟไม่เป็น	 คงป่วยกัน
งอมแงมจากพืชผักที่มีจุลินทรีย์ตามธรรมชาติ	 ตรงกันข้ามสัตว์ที่อยู่ในป่าใน
ปัจจุบันแข็งแรงและเกือบไม่ป่วยเลย	นอกจากถูกทำร้ายหรืออุบัติเหตุ		

เราคงไม่ลืมว่าในตัวเรามีจุลินทรีย์ที่ช่วยการดำรงชีวิตไม่ต่ำกว่า	200-300	
ชนิด	ที่เรียกโดยรวมว่า	Probiotic	หากไม่มีเลยเราก็ต้องตายภายในไม่กี่วัน	เขา
ล้างสมองให้เรามองว่าจุลินทร์เป็นเชื้อโรคไปหมด	 พืชก็เหมือนกัน	 ถ้าไม่มี
จุลินทรีย์ตัวที่ทำงานร่วมกับพืชมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์	 พืชไม่อาจมีชีวิตได้	 เพราะ
ไม่สามารถได้รับแร่ธาตุครบถ้วน	โดยเฉพาะแร่ธาตุที่ไม่ละลายน้ำ		

ผัก	Hydroponic	ได้แค่สารที่ละลายน้ำเพียงไม่เกิน	17	ตัวจึงอ่อนแอที่สุด	

พืชผักต้องการแร่ธาตุจากดินเป็นร้อยเป็นพันชนิด	 ถึงจะแข็งแรงมีภูมิ
ต้านทานตามธรรมชาติ	 กินของที่แข็งแรงเราก็แข็งแรง	 กินผักอ่อนแอเราก็
ปวกเปียก	

ไม่เชื่อลองซื้อผัก	Hydroponic	และผัก	Organic	แท้ๆ	ชนิดเดียวกันมาใส่ตู้
เย็นและคอยสังเกตดูทุกวัน	 จะเห็นว่า	 Hydroponic	 เก็บได้	 3	 วันก็เหี่ยวเฉาแล้ว	
แต่ผัก	Organic	เก็บได้สบายๆ	15	วัน	 การมองข้ามความสำคัญของจุลินทรีย์
ที่ดี	เป็นเหตุให้มนุษย์เราอ่อนแอลงลงเรื่อยๆ	เพราะมันเป็นทั้งภูมิต้านทานให้เรา
ช่วยย่อย	และช่วยสังเคราะห์วิตามิน	 เป็นต้น	มนุษย์จะได้	probiotic	จากการกิน
พืชผักสดฃึ่งมีจุลินทรีย์ที่ติดมา	 ส่วนใหญ่เป็นตัวดี	 ถ้าปลูกแบบธรรมชาติหรือ
แบบอินทรีย์	 ถ้าปลูกแบบเคมีจุลินทรีย์ดีๆ	 เหลือน้อยลง	 เพราะดินที่ปลูกเต็มไป
ด้วยสารเคมี	ใบถูกพ่นด้วยสารเคมีด้วยแนวความคิดที่ฝรั่งเขาสอนให้ฆ่าๆๆ	ทุก
ขั้นตอน		

ผลที่ได้คือพืชที่อ่อนแอ	เพราะไม่มีจุลินทรีย์ช่วยย่อยธาตุรอง	70	ชนิด	ที่ไม่
ละลายน้ำในดิน	 เช่น	 เหล็ก	 ทองแดง	 แมงกานีส	 ฯลฯ	 ธาตุรองที่มีหลากหลาย
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ชนิดนี้	 ถึงจะมีปริมาณน้อยๆ	 แต่เป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อความแข็งแรงของ
พืชและมนุษย์	ที่ต้องกินพืชเป็นอาหาร	

ผัก	Hydroponic	อาจจะดูน่าทึ่งดี	แต่ผลเสียระยะยาวไม่คุ้มกันเลย	ท่านกิน
ของที่อ่อนแอที่สุด	ขาดสารอาหาร	จืด	ขาดรสชาติ	ไม่มี	Probiotic	และมีสารเคมี
ตกค้างโดยเฉพาะสารไนเตรท	 สวยดี	 ต้นทุนแพงทั้งโรงเรือน	 เครื่อง	 อุปกรณ์	
เคมี	เกือบทั้งหมดเราต้องนำเข้าจากต่างประเทศ		

สรุป	รายการนี้ฝรั่งรวย	ไทยจน	 เสียเงินแล้วยังเสียสุขภาพ	ต้องฃื้อยาเขา
กินอีก	ท่านกำลังนำพาประเทศไปติดกับดักเขาอีกแล้วหรือ	 ?	 ใช้เคมีการเกษตร
มา	60	ปีฃึ่งคงมีส่วนให้อัตราการเป็นมะเร็งเพิ่มขึ้น	100	เท่า	ดินเสียทั้งประเทศ	
ยังเจ็บไม่พอกันอีกหรือ?	

คอเลสเตอรอล(Cholesterol)	สิ่งจำเป็นสำหรับร่างกาย	

	 การเช็กสุขภาพประจำปี	 รายการหนึ่งที่ต้องตรวจหาค่าเสมอคือ
คอเลสเตอรอล	 และไขมันในเลือด	 เพราะเชื่อว่าเป็นสาเหตุของโรคต่างๆ	 โดย
เฉพาะความดันโลหิตสูง	และโรคหัวใจ	

เกณฑ์ที่ระบุไว้คือ	ค่าปกติของคอเลสเตอรอลต้องไม่เกิน	200	mg/dl		หาก
ค่าเกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนด	หมอจะแนะนำให้กินยาเพื่อลดค่าดังกล่าว		

ความจริงแล้วคอเลสเตรอลไม่ใช่ไขมัน	 แต่เป็นสารที่คล้ายไขมัน	 มี
คุณสมบัติไม่ละลายน้ำ	 ผู้ที่อยากลงลึกโปรดศึกษาได้จากหนังสือ	 The	 Great	
Cholesterol	con	โดย	Dr.Malcolm	Kendrickส่วน	LDL	ที่เราเรียกว่าไขมันตัวไม่
ดี	และ	HDL	หรือไขมันตัวดี	ทั้งสองตัวไม่ใช่คอเลสเตอรอล		

LDL	ย่อมาจาก	 Low	Density	 Lipoprotein	ส่วน	 HDL	 	ย่อมาจาก	 High	
Density	Lipoprotein	

	 Lipoprotein	คือไขมัน	ไขมันส่วนใหญ่คือไตรกีเซอไรด์	จับคู่กับโปรตีนถึง
จะเป็นสารที่ละลายไปกับกระแสเลือดได้	 ลำพังไตรกีเซอไรด์ละลายน้ำไม่ได้
เพราะ	เป็นไขมัน		
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	 ส่วนคอเลสเตอรอลเป็นสารชีวเคมีอีกรูปแบบหนึ่ง	ไม่สามารถละลายน้ำได้	
จึงต้องเข้าไปแทรกตัวอยู่ใน	 Lipoprotein	 เพื่อใช้เป็นพาหนะนำพา
คอเลสเตอรอลเข้าไปในกระแสเลือด	และซ่อมแซมส่วนต่างๆ	ของร่างกาย	

	 ตับเป็นผู้สร้างคอเลสเตอรอลขึ้นมาประมาณ	 80	 เปอร์เซ็นต์	 และเป็นสิ่ง
จำเป็นสำหรับร่างกาย	 เพราะอวัยวะทุกส่วนถูกสร้างขึ้นจากคอเลสเตอรอล	 ทำ
หน้าที่ซ่อมแซมอวัยวะที่สึกหรอ	รวมทั้งเป็นส่วนประกอบของฮอร์โมนต่างๆ	โดย
เป็นส่วนประกอบเซลล์ของร่างกายซึ่งมีประมาณ	๖๐	ล้านล้านเซลล์	ในสมองก็มี
คอเลสเตอรอลอยู่ถึง	50%	ฮอร์โมนในร่างกายอาศัยคอเลสเตอรอลเป็นวัตถุดิบ
ที่สำคัญ	หากขาดตัวนี้ก็จะขาดฮอร์โมนด้วย		

หากค่าคอเลสเตอรอลต่ำกว่า	200	ร่างกายจะทรุดโทรมอย่างรวดเร็ว	
เพราะซ่อมแซมตัวเองไม่ทัน		

ดังนั้น	ความเชื่อที่ว่าคอเลสเตอรอลสูง	มีโอกาสตายด้วยโรคหัว	จึงไม่เป็น
ความจริง	 ในทางตรงกันข้าม	 หากกินยาลดไขมันเพื่อให้ค่าต่ำกว่า	 200	 อาจ
ทำให้หัวใจวายเฉียบพลันได้สูงกว่า	 3-4	 เท่า	ของคนที่ไขมันสูงกว่า	 200	แต่ไม่
กินยา	ที่ผ่านมาเราถูกหลอกว่าคลอเลสตอรอลเป็นไขมัน	และแบ่งออกเป็นไขมัน
ตัวไม่ดี	กับตัวดี	ทำให้คนกลัวไขมันตัวไม่ดีกันยกใหญ่	

	 การบอกว่าคอเลสเตอรอลสูงไม่ดี	เป็นการบอกความจริงบางส่วน		
ชนชาติที่มี	LDL	ต่ำเปรียบเทียบกับคนทั่วโลก	อย่างชาวอะบอริจิน	ซึ่งเป็นคนพื้น
เมืองในออสเตรเลียมีค่า	 LDL	 ต่ำที่สุดในโลก	 แต่อัตราการหัวใจวายสูงที่สุด	
เรียกว่าไม่เป็นตามทฤษฎีของบริษัทยา	 ขณะที่ชาวสวิส	 หรือฝรั่งเศส	 มีค่า	 LDL	
สูงมาก	แต่อัตราการหัวใจวายต่ำที่สุด		 คนสวิส	 และฝรั่งเศส	 กินไขมันและชีส
มาก	แต่ทำไมอัตราการเป็นโรคหัวใจต่ำ		

ที่น่าสนใจอีกประเด็นคือ	 ยาลดคอเลสเตอรอล	 ซึ่งชื่อจริงคือ	 statins	
(เหมือนยาพาราเซตามอลที่มีหลายแบรนด์)	หากกินเป็นประจำมีโอกาสเป็นเบา
หวานสูงขึ้น	 27	 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับคนไม่กิน	 ซึ่ง	 FDA	 (Food	 and	 Drug	
Administration)ที่อเมริกามีคำสั่งออกมาว่า	 บริษัทยาต้องเพิ่มข้อความว่า	 “ยา
ลดคอเลสเตอรอล	มีโอกาสทำให้เป็นเบาหวาน	27	เปอร์เซ็นต์”		
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เรื่องพวกนี้บริษัทยาคงทราบอยู่แล้ว	 แต่ไม่แจ้งให้ผู้บริโภคทราบ	 เพราะ
เกรงว่าจะมีผลต่อยอดขาย	ยี่สิบกว่าปีก่อน	ผู้เขียนตรวจสุขภาพประจำปีพบว่ามี
ค่าคอเลสเตอรอลสูง	 270	 mg/ml	 หมอให้กินยาลดคอเลสเตอรอล	 ตั้งแต่ยุค
แรกๆ	ของยาตัวนี้	ปรากฏว่าหลังกินยากลายเป็นไขมันพอกตับ	ทั้งที่ไม่กินอาหา
รมันๆ		

พอเป็นไขมันพอกตับจึงศึกษาด้วยตนเอง	 ได้อ่านหนังสือของ	 ดร.โรเบิร์ต	
แอตกินส์	 ที่โด่งดังของอเมริกา	 เขาบอกว่ายาตัวนี้อันตราย	 กินแล้วลด
คอเลสเตอรอลก็จริง	แต่เป็นอันตรายต่อตับ	ระบบประสาท	กล้ามเนื้อ	และสมอง				

	 หลังจากนั้นได้ฟังหมอบรรจบ	 ชุณหสวัสดิกุล	 บรรยายที่ศูนย์สิริกิตติ์	 คุณ
หมอบรรจบบอกให้ถามหมอที่ให้กินยาว่า	 หากเดิมมีคอเลสเตอรอล	 300	 เมื่อ
กินยาแล้วค่าลดเหลือ	200	อีก	100	หายไปไหน?			

คำเฉลยคือมันไปพอกอยู่ที่ตับ	อันนี้เป็นประสบการณ์ตรง	 เพราะเป็นไขมัน
พอกตับทั้งที่กินยาและลดการบริโภคไขมัน		

ตอนหลังมาเจอหนังสือเรื่อง	The	Great	Cholesterol	Con	โดยด็อกเต
อร์มัลคอล์ม	เคน	ดริค	(Dr.Malcolm	Kendrick)	เขียนถึงเบื้องหน้า	เบื้องหลัง	
บริษัทผลิตยาลดคอเลสเตอรอล	ซึ่งในเมืองไทยเรียกว่ายาลดไขมันใน
เลือด(โปรดดูรายละเอียดในภาคผนวก	ข่าวดีสำหรับผู้ที่มี	Cholesterol	สูง)		

หนังสือเล่มนี้เขียนว่าหมอโดนบริษัทยาหลอกโดยไม่รู้ตัว	คอเลสเตอรอล
ไม่ใช่ไขมัน	แต่ตำราแพทย์ภาษาไทยเขียนว่าเป็นไขมันในเลือด	ทำให้เรากลัว
ไปหมด	

ยาตัวนี้เดิมเป็นยาเบื่อหนู	ยาเบื่อสัตว์	ซึ่งราคาถูกมาก	เมื่อนำมาเจือจา
งมากๆ	ให้มนุษย์กิน	สามารถลดคอเลสเตอรอลในเลือดได้	เขาจึงสร้างเรื่องให้
เรากลัวคอเลสเตอรอล	ทั้งที่เป็นสิ่งดี	เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับมนุษย์	ตับสร้าง
คอเลสเตอรอลเอง	80-90	เปอร์เซ็นต์	อาหารมีส่วนเพียง	10	เปอร์เซ็นต์เท่านั้น	 	

เมื่อเร็วๆ	นี้	กระทรวงสาธารณสุขสหรัฐ	ได้ตัดคอเลสเตอรอลออกจากบัญชี
สารที่ประชากรสหรัฐต้องระมัดระวังแล้วโดยกล่าวว่า	 ผลการวิจัยไม่พบความ
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สัมพันธ์ระหว่างคอเลสเตอรอลในอาหารที่เราบริโภคกับโคเลสเตอรอลในเลือด
ซึ่งร่างกายเราสร้างขึ้นมาเอง				

(-อ้างอิง		http://www.forbes.com/sites/fayeTlam)			

โรคเหงือกฟันสัมพันธ์กับมะเร็ง			

หากเหงือกอักเสบบ่อย	มีความเสี่ยงเป็นโรคมะเร็ง	และหัวใจ	โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งจากการรักษารากฟัน		

ดร.โรเบิร์ต	แอตกินส์	(Robert	Atkins)	เขียนเกี่ยวกับโรคที่มาจากเหงือก
และฟันอยู่2เรื่องคือ		1.อย่ารักษารากฟันเด็ดขาด	ถ้าจำเป็นให้ถอนทิ้ง		

2.อมัลกัมที่ใช้อุดฟัน	เป็นต้นเหตุโรคหัวใจ	และมะเร็ง	สมองเสื่อม	ฯลฯ	

เพราะในอมัลกัมมีปรอทกว่า	50	เปอร์เซ็นต์	ซึ่งระเหิดเข้าอาหารที่เราเคี้ยว
และเข้ากระแสเลือดทีละน้อยๆแต่	 การเอาออกอมัลกัมออกจากฟันที่อุดใว้ก็
ไม่ใช่เรื่องง่าย	 เพราะต้องใช้อุปกรณ์พิเศษ	 หากเอาออกไม่ถูกวิธีสารปรอทจะ
หลุดเข้าไปในร่างกายได้มากมาย	

ประเทศในยุโรปหลายแห่งเลิกใช้อมัลกัมอุดฟันแล้ว	 อาทิ	 เยอรมนี	
อังกฤษ	 สแกนดิเนเวีย	 แคนาดา	 แต่ในอเมริกาบริษัทอมัลกัมเป็นบริษัทยักษ์
ใหญ่	ยังพยายามยื้ออยู่	ประเทศไทยซึ่งตกอยู่ในอิทธิพลของอเมริกันก็ต้องป่วย
กันต่อไป			

ในการอุดฟัน	 ควรใช้สารที่สีเหมือนฟันเรียกว่าคอมโพสิท	 (Composit)ซึ่ง
ไม่มีสารปรอท	 แทน(โปรดดูรายละเอียดในภาคผนวกเรื่องโลหะหนักใน	
Chelation	คีเลชั่น)	

การป้องกันไม่ให้เหงือกอักเสบ	 วิธีที่ง่ายและถูกสุดคือ	 การใช้ไหมขัดฟัน	
หลังการกินอาหารแล้วค่อยแปรงฟัน	 และอมน้ำมันมะพร้าว	 (Coconut	 Oil	
Pulling)	แบบบีบเย็นซึ่งมี	Lauric	Acid	สูงกว่านมแม่หลายเท่า	

http://www.forbes.com/sites/fayeflam
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Lauric	Acid	เป็นยาปฎิชีวนะธรรมชาติ	ไม่มีอันตรายเหมือนเคมี	วิธีการทำ
คือ	 ขยับน้ำมันให้เคลื่อนผ่านซอกฟัน	 โดยใช้ริมฝีปากบนและลิ้นช่วยกันบังคับ
ให้น้ำมันเคลื่อนกลับไปกลับมาในปาก	 15-20	นาที	น้ำมันที่เคลื่อนผ่านซอกฟัน
ด้วยความเร็ว	 จะดูดสิ่งสกปรกในซอกเหงือกและฟันขึ้นมา	 น้ำมันจะเข้าไปใน
ซอกนั้นแทน		

เมื่อน้ำมันสัมผัสเชื้อโรคจะทำลายเชื้อ	ไม่ให้แพร่กระจายเข้าเส้นเลือดฝอย
และเข้าสู่กระแสเลือด	 ซึ่งเชื้อโรคจะมีโอกาสเข้าไปทำให้เส้นเลือดอักเสบ	 และ	
LDL	 ก็ทำหน้าที่มาซ่อมแผลอักเสบโดยการเข้าพอกแผลถลอกนั้น	 ถ้าเหงือก
อักเสบเรื้อรัง	 เส้นเลือดจุดนั้นจะอักเสบเรื้อรังไปด้วย	 LDL	 อุดตันจึงถูกตราหน้า
ว่าเป็นคอเลสเตอรอลตัวไม่ดี		

ความจริง	LDL	(Low	Density	Lipoprotein)	ไม่ใช่ผู้ร้าย	แต่ทำหน้าที่ซ่อม
แผลอักเสบในหลอดเลือดที่อักเสบเรื้อรัง	 เนื่องจากเชื้อโรคที่ทำให้เหงือก
อักเสบเรื้อรัง	 หลุดเข้าไปในกระแสเลือดอยู่ตลอดเวลา	 LDL	 เข้าไปปะซ่อมรอย
แผลนั้น	 นานเข้าๆ	 แคลเซียมและโลหะหนัก	 ก็มาพอกตามจนเส้นเลือดอุดตัน	
เมื่อหมอผ่าศพพบ	 LDL	อุดอยู่ที่เส้นเลือดเป็นส่วนใหญ่	จึงเข้าทางบริษัทขายยา	
เลยตั้งสมญานามให้ว่า	Bad	cholestorol	

ทั้งๆที่	LDL	ไม่ใช่	cholestorol	เลย	เพื่อให้สมเหตุสมผลเลยตั้งสมญานาม	
HDL(High	Density	Lipoprotien)	ว่า	Good	cholertorol	เหตุที่บริษัทยาต้อง
พยายามครอบงำวงการแพทย์เรื่องนี้	เพราะเริ่มต้นจากสร้างวิจัยแบบตั้งธงว่า	
cholertorol	เป็นต้นเหตุของโรคหัวใจวาย	

การแพทย์ทางเลือก	(Alternative	Medicine)	ปัจจุบันคนเราเสียชีวิตด้วย
โรคจากความเสื่อมเป็นส่วนใหญ่	 ยิ่งแก่ตัวลงหากไม่ดูแลรักษาร่างกายให้ดี	
ความเสื่อมต่างๆ	 ย่อมถามหา	 การแพทย์ทางเลือก	 เป็นตัวเลือกที่น่าจะดีกว่า
สำหรับผู้ที่ไม่มั่นใจในแพทย์ปัจจุบัน	(Modern	Medicine)	

โรคจากความเสื่อมที่ทำให้ผู้สูงอายุกลายเป็นผู้ป่วยเรื้อรัง	 เช่น	 ความดัน
สูง	เบาหวาน	ต้องกินยาตลอดชีวิต	ถามว่ามีใครเคยหายหรือไม่	คำตอบคือมีแต่
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ทรงกับทรุด	สุดท้ายตายด้วยโรคอื่นที่ร้ายแรงกว่า		 การกินยาจึงไม่ใช่การแก้
ปัญหาที่ต้นเหตุ		

เบื้องต้นต้องทำความเข้าใจก่อนว่า	 ทำไมความดันโลหิตสูงขึ้นเมื่อเราแก่
ตัวลง?		

เหตุผลหลักคือพออายุมากขึ้น	 เส้นเลือดแข็ง	 เป็นตะกรัน	 ทำให้เส้นเลือด
ตีบ	

หลอดเลือดทั้งร่างกายเปรียบเหมือนท่อประปา	 และเลือดต้องไปหล่อเลี้ยง
สมองซึ่งเป็นนายใหญ่	พอเลือดไปเลี้ยงไม่พอ	 เนื่องจากหลอดเลือดดีของ	สมอง
จึงสั่งหัวใจให้บีบหรือปั๊มแรงอีกหน่อย	สมมติเดิมบีบ	130	ก็เพิ่มเป็น	140	พอแก่
ตัวลงอีก	เส้นเลือดมีตะกรันเพิ่ม	ก็เพิ่มแรงบีบเป็น	150	ครั้นไปพบหมอ	หมอบอก
ว่าตัวเลขขนาดนี้อันตราย	 เดี๋ยวเส้นเลือดในสมองแตก	 จึงให้กินยาลดความดัน
ให้เหลือประมาณ	120		

หมอสบายใจ	คนไข้สบายใจ	แต่ถามว่าเลือดไปเลี้ยงสมองพอไหม	ขณะที่
หลอดเลือดตีบเหมือนเดิม	คุณบังคับให้หัวใจปั๊มเบาลง	เลือดจึงไปเลี้ยงอวัยวะ
ต่างๆ	ไม่พอด้วย		

การกินยาลดความดันส่งผลให้อวัยวะต่างๆ	เสื่อมและแก่เร็ว	รวมทั้งทำให้
ตับพัง	เนื่องจากกินยาเคมีเข้าไปต่อเนื่องไปตลอดชีวิต	

แต่แพทย์ทางเลือกมีโอกาสหาย	และสามารถใช้ชีวิตอย่างปกติด้วย	เพียง
แต่ขอให้ปฏิบัติตัวอยู่ในเกณฑ์	กรณีที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโรคความดันโลหิต
สูง	คนไข้บางรายไม่ต้องการกินยาลดความดัน	จึงรักษาด้วยแนวทางอื่น	เช่น	
เปลี่ยนไปกินอาหารมังสวิรัติ	ส่วนมาก	1	เดือนก็เห็นผลหรือทำสมาธิควบคุม
ความเครียดพร้อมกับการ	ทำคีเลชั่น	(Chelation)	

	 คีเลชั่น	 คือการล้างหลอดเลือดให้สะอาดจากตะกรันที่เกาะอยู่	 อินเดีย
เรียกว่า	“การล้างท่อหลอดเลือด”	

การทำคีเลชั่นครั้งแรกเริ่มที่อเมริกาในปี	 ค.ศ.1920	 สมัยสงครามโลกครั้ง
ที่สอง	พบว่าทหารเรือมีสารพิษตะกั่วในร่างกาย	สาเหตุจากสีที่ทาตัวเรือ	เพื่อเอา
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พิษออกจากร่างกายจึงถูกจับทำคีเลชั่น	 ปรากฏว่าผลพลอยได้คือทหารนายนั้น	
หายจากโรคหัวใจ	และความดันโลหิตสูง	

หลังจากนั้นมีการทำมาตลอด	 แต่คีเลชั่นไม่ถูกบรรจุอยู่ในวิธีการรักษา
ทางการแพทย์	เพราะบริษัทยาไม่ได้ประโยชน์จากการขายยา	

คำว่าคีเลชั่น	 (Chelation)	 มาจากรากศัพท์ภาษากรีก	 โดยคำว่า	 คี
แลท(Chelat)หมายถึงการคีบแบบก้ามของปูหรือกุ้ง	 ซึ่งเป็นการแสดงถึงกลไก
การสร้างพันธะเคมีระหว่างสารประกอบอินทรีย์	 กับไอออนของโลหะหนักที่มี
ลักษณะคล้ายคลึงกับการหนีบของก้ามปู		

คีเลชั่น	หมายถึง	กระบวนการการรวมตัวในระดับโมเลกุลของไอออนบวก	
(cation)	 กับ	 โมเลกุลของสารอินทรีย์เพื่อให้เกิดเป็นโมเลกุลรูปวงแหวนที่มี
โลหะเป็นส่วนประกอบ	 เราเรียกโมเลกุลของสารอินทรีย์ดังกล่าวว่าเป็นสารคี
เลท	(chelating	agent)		

ประโยชน์ของคีเลชั่นบำบัดคือ	การนำมาใช้กำจัดโลหะหนักที่เป็นพิษออก
จากร่างกาย	เช่น	ตะกั่ว	ปรอท	แคดเมี่ยม	เป็นต้น	

การใช้งานอีกแบบของคีเลชั่นบำบัดที่เป็นข้อถกเถียงในขณะนี้คือ	 การใช้
ไดโซเดียม-EDTA	 เพื่อการรักษาผู้ป่วยที่มีโรคหลอดเลือดแดงแข็งหรือตีบ	
(atherosclerotic	 disease)	 เช่น	ภาวะเส้นเลือดหัวใจ	 สมอง	หรือเส้นเลือดแดง
ส่วนปลายขาดความยืดหยุ่น	หรือภาวะเสื่อมอื่นๆ		

EDTA	 เป็นอักษรย่อของสารประกอบ	 Ethylene	 Diamine	 Tetraacetic	
Acid	องค์การ	

อาหารและยาของสหรัฐอเมริกาให้การรับรองการใช้	 แคลเซียม-EDTA	 ในการ
บำบัดพิษจาก	

สารตะกั่ว	 ส่วนการบำบัดภาวะหลอดเลือดแดงแข็งหรือตีบ	 (atherosclerotic)	
ใช้ไดโซเดียม-	EDTA		 	

การทำ	“คีเลชั่นบำบัด”	เป็นเพียงส่วนหนึ่งของโปรแกรมบำบัดโรค	ที่ใช้
รักษาภาวะหลอดเลือดแดงแข็งหรือตีบ	ส่วนประกอบอื่นๆ	ของโปรแกรมบำบัด
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ได้แก่	การควบคุมอาหาร	การบริโภคอาหารเสริม	การออกกำลังกาย	โปรแกรม
ควบคุมความเครียด	บางครั้งอาจรวมถึงการรับประทานยา	ในกรณีพิเศษบาง
กรณีแพทย์อาจจะพิจารณาให้มีการผ่าตัดด้วย	แต่ในกรณีส่วนใหญ่ผู้ป่วย
สามารถบำบัดได้โดยไม่ต้องพึ่งการผ่าตัด	

ปัจจุบันกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วได้นำศาสตร์คีเลชั่น	มาใช้ในการขับสาร
พิษโลหะหนักออกไปจากร่างกาย	เช่น	สารตะกั่ว	สารปรอท	สารหนู	และสาร
โลหะที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย	แต่ไม่อยู่ในตำแหน่งที่ควร	เช่น	ธาตุเหล็ก	
ทองแดง	สังกะสี	เป็นต้น	นอกจากจะก่อให้เกิดการอักเสบในบริเวณที่สะสมแล้ว	
ยังเป็นตัวการสำคัญที่เหนี่ยวนำให้เกิดสารอนุมูลอิสระขึ้นในร่างกาย		

สำหรับโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือด	ผู้ป่วยจะได้รับยาที่มีส่วนประกอบของ	
EDTA	และตัวยาอื่น	โดยแพทย์จะผสมยาดังกล่าวกับน้ำเกลือ	และฉีดเข้ากระแส
เลือด	ใช้เวลาให้ยาประมาณ	1.5-3	ชั่วโมง	สารดังกล่าวจะไปจับตะกรันซึ่งอยู่ใน
หลอดเลือดแล้วขับออกทางปัสสาวะ		

โดยความถี่ของการรักษาประมาณ	1	หรือ	2	ครั้งต่อสัปดาห์	ผู้ป่วยที่แสดง
อาการของโรคชัดเจน	อาจต้องได้รับการรักษาอย่างน้อยสามสิบครั้งขึ้นไป	

สาร	EDTA	ข้างต้น	คือเกลือโซเดียมของ	EDTA	มีลักษณะเป็นผลึกละเอียด
สีขาว	มีความเป็นกรดอ่อน	ๆ	ละลายในน้ำ	และละลายได้บางส่วนใน
แอลกอฮอล์		

แพทย์ทางเลือกมีอยู่มากมาย	เช่น	แพทย์จีน	แพทย์ไทย	แพทย์อายุรเวช	
เป็นต้น	แม้แต่แพทย์แนวฝรั่งคือแพทย์แผนปัจจุบันก็มีการแตกแขนงเพื่อหลีก
เลี่ยงการใช้ยาเคมี	เช่นสเตมเซลล์(Stem	cell)	ชีวโมเลกุล(Bio	Molecula)	โฮมี
โอปาธี(Homeopathy)	ซึ่งก็มีศาสตร์ในการบำบัดเช่น		คีเลชั่น	อาหารบำบัด	
เอนไซม์บำบัด	เป็นต้น	

									(-อ้างอิง**ข้อมูลจาก	เอกสารมาตรฐานการแพทย์ทางเลือกเรื่อง	คี
เลชั่นบำบัดด้วยสารอีดีทีเอทางหลอดเลือดดำ	(EDTA	CHELATION	THERAPY)	
โดยสำนักการแพทย์ทางเลือก	กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก	
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สำหรับรายละเอียดเรื่องคีเลชั่นมีอยู่ในภาคผนวกท้ายเล่มนี้	

สาเหตุที่ทำให้ร่างกายเป็นกรด	

ร่างกายเป็นกรด	 (pH	ของเลือดต่ำกว่า	 7.35)	ซึ่งจะทำให้การนำพาออกชิ
เจนของเลือดไปสู่เซลล์ได้น้อยกว่าเลือด	 ที่มีฤทธิ์เป็นด่างมากมายถ้าระดับ
ออกซิเจนต่ำกว่าระดับ	 60%	 ของระดับปกติ	 ก็เป็นเหตุให้เกิดมะเร็ง	 สาเหตุ
สำคัญที่ทำให้ร่างกายเป็นกรดคือ	

1.เพราะกินอาหารที่มีฤทธิ์เป็นกรด	 เช่น	 เนื้อ	 นม	 	 ไข่	น้ำตาล	 ขนมหวาน	
แป้งขัดขาว	 บะหมี่สำเร็จรูป	 ขนมปัง	 เค้ก	 ไอศกรีม	 เบเกอรี่	 ของทอด	 ข้าวขาว	
เป็นต้น	

2.เพราะดื่มน้ำและเครื่องดื่มที่มีฤทธิ์เป็นกรด	 เช่น	น้ำอัดลม	 pH2.5	น้ำโค
คาโคล่า	pH2.1	น้ำชาเขียวใส่น้ำตาล	น้ำหวาน	น้ำผลไม้กล่อง	น้ำอาร์โอ	ph6.8	
(โปรดสังเกต	 พวกที่มีค่า	 ph	ต่ำกว่า	 7	 	 คือ	 มีฤทธิ์เป็นกรด	 เมื่อบรรจุในขวด	
พลาสติก	ก็จะละลายสารพิษในขวดได้มาก)	

3.ความเครียด	ทำให้ร่างกายเป็นกรด	

4.น้ำตาลทุกชนิดนอกจากทำให้ร่างกายเป็นกรดแล้วยังเป็นอาหารหลัก	
ของมะเร็ง	

5.ห้องแอร์	 โดยเฉพาะในรถยนต์	 ระดับออกซิเยนต่ำกว่าธรรมชาติไป
เรื่อยๆ	ตามจำนวนคนนั่งและระยะเวลาที่นั่งในรถ,	รถไฟ	หรือเครื่องบิน		

ลองมาดูข้อสังเกตต่อไปนี้	 ท่านจะเห็นภาพชัดว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับ
ประเทศไทย	

1.	 ประเทศไทยมีเนื้อที่ทางการเกษตรอยู่ในอันดับที่	 48	 ของโลก	 แต่เรา
เป็นผู้นำเข้าเคมีทางการเกษตรเป็นอันดับที่	 5	 ของโลกและที่เก่งกว่านั้นเราเป็น
ผู้นำเข้ายาฆ่าหญ้าเป็นอันดับที่	 4	 ของโลก	 ดูๆแล้วอัตราการใช้เคมีทางการ
เกษตรต่อเนื้อที่ทางการเกษตรของไทย	 น่าจะเป็นแชมป์โลกไม่ยาก	 แต่ผลผลิต
หลักคือข้าว	ผลผลิตต่อไร่น่าจะต่ำที่สุดในโลก	ต้นทุนการผลิตที่สูง	เพราะใช้เคมี
ทางการเกษตรสูงมากแต่ผลผลิตต่ำ	 แล้วเราจะไม่ขาดทุนตลอดมาได้อย่างไร	
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พื้นดินที่ทำการเกษตรเคมี	มันเสื่อมโทรมจนชินตา	จนทำให้เราจะหาที่ดินดีๆให้
ลูกหลานดูไม่ค่อยได้แล้ว	นอกจากไปดูดินในป่าที่มนุษย์ยังไม่ไปทำลาย	 น้อย
คนที่จะรู้ความจริงว่า	 พื้นที่ทำการเกษตรเคมีต่อเนื่องมาหลายสิบปีนั้น	 มันเกือบ
ไม่มีอินทรียวัตถุเหลืออยู่เลย	 ผู้เขียนเคยสังเกตไร่สับปะรดในจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์	 ดินเป็นทรายขาวเป็นทรายไปหมดแล้ว	 ไปดูไร่อ้อยที่จังหวัด
ขอนแก่นก็เช่นกัน	 ถามเจ้าของไร่ว่าเคยวัดค่าอินทรียวัตถุในดินไหม	 ก็ได้รับคำ
ตอบว่า	 มีอินทรียวัตถุอยู่แค่	 0.4%	 เท่านั้น	 ถ้า	 0%	 ก็หมายถึงทะเลทรายที่ใกล้
เข้ามามากแล้วจ้า	 ถ้าเราไม่ปฏิวัติวิธีทำการเกษตรของประเทศ	 ไม่ช้าคงได้เห็น
ทะเลทรายเกิดขึ้นในหลายภูมิภาคของประเทศไทยที่ทำการเกษตรเคมีต่อไปถ้า
ไปถามนักการเกษตรว่าดินเสีย(ดินตาย)	แบบนี้จะแก้ไขอย่างไร?	ก็จะได้คำตอบ
ว่า	 “ก็ไปเอาอินทรียวัตถุมาเติมเข้าไปสิ”	 ท่านพูดได้ง่ายดี	 แต่ในภาคปฏิบัติมัน
คุ้มหรือ	 ค่าขนส่ง	 ค่าแรงงานที่จะมาทำปุ๋ยหมักหรือแม้แต่ปุ๋ยสด	 มันคุ้มได้ยาก
ยิ่ง	และที่สำคัญมันต้องใช้เวลา	และทุน	ซึ่งเกษตรกรปัจจุบันคงทำไม่ได้	และอีก
ประการหนึ่ง	 การไปเอาอินทรียวัตถุออกมาจากที่ดินแปลงอื่น	 ก็ไปทำให้ที่ดิน
แปลงนั้นขาดสมดุลของอินทรียวัตถุต่อไปเป็นลูกโซ่	 จากนั้นก็เริ่มมีผู้ทรงคุณวุฒิ
สูงๆมาบอกว่า	 ดินมันเสียแล้วก็ไม่ต้องใช้มัน	 มาปลูกผักไร้ดินกันดีกว่า	
(Hydroponic)	 ตามที่เคยอธิบายไปแล้วว่าท่านกำลังใช้ศาสตร์เล่นกลของฝรั่ง
มาหลอกคนไทยให้เจ็บหนักลงไปอีกแล้ว	ทำให้ยิ่งเป็นทาสเขามากขึ้น	และแลก
ด้วยผักอ่อนแอผิดธรรมชาติ	มาทำให้คนไทยอ่อนแอไปเรื่อยๆอีกแล้วนะท่าน	

2.	เกษตรอินทรีย์เป็นกระแสของโลก	ดูได้จากการส่งออกเกษตรอินทรีย์
ระหว่างประเทศในโลก	เติบโตขึ้นไม่ต่ำกว่า	15%	ทุกปีติดต่อกันมาเป็นเวลา
กว่า	10	ปีแล้ว	 ทำไมเป็นเช่นนั้น	ประเทศที่เขามีความรู้ประชาชนและรัฐบาล
ตระหนักถึงสวัสดิภาพของคนของเขา	ให้ทั้งความรู้ที่ถูกต้องและส่งเสริมให้
ประชาชนได้กินของที่มีประโยชน์ทางโภชนาการมากที่สุด	และไม่มีพิษภัยอยู่ใน
อาหาร	นั่นคือเกษตรอินทรีย์เป็นหลักใหญ่	ดูตัวอย่างประเทศสวีเดน	เมื่อ
ประมาณปี	พ.ศ.	2549	รัฐบาลออกกฎให้ซูเปอร์มาร์เก็ตทุกแห่ง	ให้ผัก	ผลไม้ต้อง
มาจากเกษตรอินทรีย์ไม่ต่ำกว่า	25%	และเพิ่มเป็น	50%	อีก	5	ปีต่อมา	คาดว่า
อีกไม่เกิน	10	ปี	ในประเทศสวีเดนจะยังบังคับให้มีเฉพาะเกษตรอินทรีย์ที่ขายได้	
“เพื่อประชาชน”	อย่างแท้จริง	



      100

ตารางเปรียบเทียบเกษตรเคมีและเกษตรอินทรีย์								

	

	 ที่น่าประทับใจอีกประเทศคือ	 คิงจิ๊กมี่	 ขวัญใจสาวๆเมืองไทย	 ได้
ประกาศเป็นนโยบายว่า	 ภายในปี	 ค.ศ.	 2020	 (ปีพ.ศ.	 2563)	 ประเทศภูฏาน	
(ภูฐาน)	จะเป็นประเทศเกษตรอินทรีย์	100%		

น่าชื่นชมผู้นำของประเทศทั้งสองประเทศ	 ผู้เขียนขอทำนายว่า	 ไม่ว่า
ประเทศใดทำเรื่องเกษตรอินทรีย์	 100%	 ได้สำเร็จเป็นประเทศแรก	 ทั่วโลกจะ
ต้องกระเสือกกระสนทำตาม	 เพราะอะไร?	 ก็เพราะนักการเมืองหรือผู้นำประเทศ
ไหนไม่ทำแสดงว่า	 ไม่ห่วงใยสวัสดิภาพของประชาชนเลย	คราวหน้าคงไม่ได้รับ
เลือกแน่ๆ	 แต่ตรงกันข้ามถ้าใครเร่งทำตั้งแต่วันนี้	 อย่างมุ่งมั่นและเอาจริงเอาจัง	
ท่านจะได้คะแนนเลือกตั้งอย่างท่วมท้น	 เพราะอะไร?	 ก็เพราะทุกคนก็รักชีวิตและ
สวัสดิภาพของตนเองและลูกหลาน	รักสิ่งแวดล้อมที่ดีด้วยกันทั้งนั้น	 ที่นี้ลองมา
ดูวิสัยทัศน์ของวงการศึกษาของบ้านเราดูบ้าง	 นอกจากเอาวิชาศีลธรรมออก
แล้ว	 การสอนทำสวนครัวที่อดีตเคยมีก็เอาออกไปด้วย	 วิชาเกษตรอินทรีย์ระดับ
ปริญญาตรี	ไม่เคยมีในมหาวิทยาลัยใดๆของเมืองไทยเลย	 เพิ่งได้ข่าวว่า	 	ม.แม่
โจ้กำลังพยายามเปิดสอนระดับปริญญาตรีมานาน	 ก็ไม่ทราบว่าจะเปิดสอนปี
ไหน	 คาดว่า	 ปีพ.ศ.	 2559	 คงจะเปิด	 ในขณะที่ประเทศที่เจริญแล้วเขาสอนถึง
ระดับปริญญาเอกกันมากมาย	รวมทั้งประเทศญี่ปุ่นซึ่งมีการสอนมานานแล้ว	
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	 เมื่อมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยไม่สอนแล้ว	 เราจะผลิตคนที่มีความรู้
เรื่องเกษตรอินทรีย์จริงๆได้อย่างไร	 ไม่ว่าในมหาวิทยาลัยหรือในกระทรวง
เกษตรฯ	 ซึ่งมีข้าราชการที่จบดอกเตอร์มากที่สุด	 เท่าที่ผู้เขียนพยายามควานหา	
จนพบดอกเตอร์ที่จบเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์จากญี่ปุ่นแค่	 1	 ท่านเท่านั้นใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 ซึ่งก็ไม่ได้อยู่ในความสนใจของฝ่ายบริหารเท่าไร
เลย	

การฟื้นคืนดินให้เป็นดินดี	 ที่จริงมีเทคนิคสอนในศาสตร์เกษตรอินทรีย์
หลากหลายวิธี	 เช่นในศาสตร์	 Bio	 Dynamic	 ของเยอรมัน	 Bio	 Intensive	 ของ
อเมริกา	 หรือแม้ไปดูวิธีของประเทศอิสราเอลที่ฟื้นทะเลทรายซีนายให้กลายเป็น
ดินที่อุดมสมบูรณ์ได้	 70%	 ของประเทศแล้ว	 เขาไม่ได้ไปขนอินทรียวัตถุจาก
ประเทศอาหรับที่เป็นศัตรูรอบข้างเขาดอก	แต่เขาให้พืช	 “ปั้นอากาศเป็นตัว”	คือ
ใช้พืชโตเร็วมาปลูก	 พืชจะดึงคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศมาสังเคราะห์แสง
เก็บคาร์บอน	 ไว้ในต้นแล้วคายออกซิเจนออกไปในอากาศ	 (เหมือนที่เราเรียน
ชั้นมัธยมนั่นแหละ)	 รากของต้นไม้ที่ฝังไปในดิน	 เมื่อตัดต้นออกก็เป็นอินทรีย
วัตถุ	 เพิ่มเข้าไปในดิน	 ตัวต้นไม้เองก็นำไปทำปุ๋ยหมักใส่ในดินก็เป็นการเพิ่มอิน
ทรียวัตถุด้วยอีกทางหนึ่ง	 ทำอย่างนี้นานเข้าๆ	 ดินก็จะมีอินทรียวัตถุเพิ่มขึ้น
เรื่อยๆ	ไม่ใช่ปลูกมันสำปะหลัง	ขุดหัวมันออก	10	ตันต่อไร่	ต้นอีก	5	ตันต่อไร่	ทำ	
3	 ปีอินทรียวัตถุก็หายไปจากที่ดินประมาณ	 45	 ตัน	 ส่งออกไปต่างประเทศปีละ
หลายล้านตัน	 ได้เงินมาแค่เกินค่าแรงไม่มาก	 แต่มูลค่าของอินทรียวัตถุเกือบไม่
เหลือเลย	 พื้นดินในประเทศไทยจึงขาดอินทรียวัตถุอย่างรุนแรง	 จนจะปลูกอะไร
ไม่ขึ้นแล้วจ้า	 ใส่แต่สารเคมี	 ก็ยิ่งทำร้ายพระแม่ธรณีหนักขึ้นไปเรื่อยๆ	 รวมทั้ง
เป็นการโหมให้คนไทยเจ็บป่วย	 ลืมตายด้วยโรคมะเร็งกันเหลือคณานับแล้ว	 ได้
โปรดเถิดท่านผู้มีบุญวาสนา	 ช่วยเปิดใจดูข้อเท็จจริงที่พิสูจน์ด้วยตัวเลขได้
ชัดเจน	อยู่ที่ใครจะกลับลำประเทศนี้ให้ทันการเท่านั้นเองจ้า	
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บทที่	9	สาเหตุการเกิดมะเร็งตามทฤษฏีเซลล์ขาดออกซิเจน	

	 การนำอาหารและออกซิเจนเข้าสู่เซลล์ต่างๆในร่างกายก็นำไปโดยเลือด	
ส่วนน้ำเหลืองเป็นเหมือนกองทหารที่เป็นภูมิต้านทาน	 เลือดมีฮีโมโกลบิน	 ซึ่ง
เป็นตัวหลักในการนำออกซิเจนเข้าสู่ผนังเซลล์ในขณะน้ำเหลืองไม่มี	 	น้ำเหลือง
เป็นพระรองในเรื่องนี้	 	 	แต่น้ำเหลืองเป็นพระเอกในเรื่องภูมิต้านทานโดยเฉพาะ
เม็ดเลือดขาวสารพัดชนิดมีมากมายซึ่งทำงานในน้ำเหลือง	 โดยเฉพาะที่ต่อมน้ำ
เหลืองที่มีอยู่ทั่วร่างกาย	 	ทั้งระบบเลือดและระบบน้ำเหลืองเมื่อใช้งานไปนานๆก็
มีสิทธิ์ที่จะเกิดการอุดตันตามธรรมชาติ	 แต่ระบบเลือดได้เปรียบ	 เพราะมีหัวใจ
ช่วยปั้มเลือดด้วยความดันทำให้เลือดไหลลอดจุดที่อุดตันได้	 	 ถ้าอุดตันมากขึ้น
จนเลือดไหลไปเลี้ยงอวัยวะไม่พอสมองก็จะสั่งการโดยระบบประสาทอัตโนมัติ
ให้เพิ่มความดันเลือดให้สูงขึ้น	 เลือดก็ไปได้	ถ้าอุดตันมากขึ้น	ก็เพิ่มความดันขึ้น
ไปเรื่อยๆ	 จนผู้นั้นเป็นโรคความดันสูง(เกินพิกัดทางการแพทย์กำหนด)	 ใน
ระบบน้ำเหลืองไม่มีหัวใจช่วยน้ำเหลืองหมุนเวียนในร่างกายอาศัยการ
ขยับเขยื้อนของร่างกายและจากแรงโน้มถ่วงของโลกถ้าเกิดการอุดตัน	 ยากที่
น้ำเหลืองจะไหลผ่านจุดที่อุดตันได้	 เมื่อเทียบกับระบบหมุนเวียนของเลือด	 เมื่อ
อุดตันการนำพิษและเชื้อโรคไปทำลายที่ต่อมน้ำเหลืองและที่ตับก็สะดุด	 	 การ
ทำลายเซลล์ที่เริ่มเป็นมะเร็งโดยเม็ดเลือดขาวก็ไม่เกิดขึ้น	 	 จุลินทรีย์ที่อยู่รอบๆ
เซลล์และที่เข้าไปอยู่ในเซลล์จะขับสารพิษออกมามากมายทำให้เซลล์อยู่ใน
สภาวะเป็นกรด	 ทำให้เลือดนำออกซิเจนเข้าสู่เซลล์ได้น้อยมาก	 จึงเป็นเหตุให้
ระดับออกซิเจนต่ำลงถึงจุดวิกฤติ	 และมีการอักเสบจากเชื้อโรค	 ประกอบกับสาร
พิษตกค้าง	 	 เซลล์ดีๆใกล้จะอยู่ไม่รอด	 	 จำต้องกลายพันธุ์เป็นเซลล์มะเร็งเพื่อ
ความอยู่รอดต่อไป	 นี่ก็คล้ายกับคำอธิบายของแพทย์ไทยผู้ชำนาญการ
บำบัดมะเร็งโดยให้ข้อสังเกตว่าคนที่เป็นมะเร็งประมาณ	 80%	 	 เกิดจากปัญหา
ของระบบน้ำเหลืองเสียเป็นตัวจุดฉนวนของการเกิดมะเร็ง	การป้องกันและรักษา
มะเร็ง	 ต้องมุ่งไปที่ทำให้ระบบน้ำเหลืองไหลเวียนดีไม่ติดขัด	 ต่อมน้ำเหลืองที่
อักเสบก็เพราะมีการอุดตัน	 เมื่อขจัดการอุดตันต่อมน้ำเหลืองก็หายการอักเสบ
ได้เองด้วยภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติ	ไม่ต้องใช้ยาเคมีให้เกิดอันตรายอะไร	
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“	เขา”	ไม่อยากให้เรารู้ว่าอะไรเป็นสาเหตุให้เซลล์กลายเป็นมะเร็ง	 O t t o	
Warburg	 	ออตโต้	 	วาเบิร์ก	 	 	นักเคมีชาวเยอรมัน	 	ผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขา	
Physiology/	 Medicin	 ในปี	 คศ.	 1931	 (พ.ศ.2474)	 โดยพิสูจน์ได้ว่าการขาด
ออกซิเจน(ในระดับเซลล์)เป็นเหตุให้เกิดมะเร็ง	 ซึ่งความจริงอันนี้เขาได้เริ่มพิมพ์
เผยแพร่มาตั้งแต่ปี	 พ.ศ.2453	 คือผลพิสูจน์ดังกล่าวทำให้สาเหตุของการเป็น
มะเร็งไม่ใช่เรื่องที่ลึกลับมากว่า	 100	 ปีแล้ว	 แต่ที่วงการแพทย์ไม่ใช้ความรู้นี้ใน
การรักษาเพราะมัน	 “ง่ายเกินไป(So	 simple)”	 และอาจทำให้	 “อุตสาหกรรม
มะเร็ง”	 ไม่อาจอยู่รอดได้	 (They	 could	 endanger	 of	 the	 entire	 	 cancer		
industry)*	มารู้จักบริษัทยาข้ามชาติกันหน่อย	โดยดูข้อมูลจาก	“ลมเปลี่ยนทิศ”		

ระดับออกซิเยนในเซลล์นั้นต่ำกว่า	 60%	 ของระดับปกติ	 เป็นเสมือนบิด
กุญแจสตาร์ท เครื่องมะ เ ร็ งให้ เดิน เครื่องกำ เ นิดพลังงานด้วยการ
หมัก(Fermentation)ซึ่งใช้ออกซิเยนระดับต่ำๆได้	 โดยใช้น้ำตาลเป็นเชื้อเพลิง
แทนเครื่องกำเนิดพลังเดิมที่ใช้การเผาผลาญออกซิเยน(Oxyen	 Metabolism)	
กับน้ำตาลหรือไขมัน(ถ้าไม่มีน้ำตาลและไขมันจึงจะใช้โปรตีน)	 ก า ร ห มั ก ไ ด้
พลังงานน้อยกว่า	 ประสิทธิ์ภาพต่ำกว่าคือต้องใช้น้ำตาลมากกว่า	 การสันดาป
โดยใช้ออกซิเยน	แต่ในเมื่อไม่มีออกซิเยนเพียงพอจะสันดาป	ถ้าไม่กลายพันธุ์ก็
ตาย	 ด้วยสัญชาตญาณของการอยู่รอดจึงกลายร่างเป็นเซลล์มะเร็ง(ไม่ใช่เพื่อจะ
ล้างแค้นเจ้าของร่างที่ไม่รู้จักกินอาหารและใช้ชีวิตตามธรรมชาติ)	

เซลล์มะเร็งก็คือเซลล์ป่วย	 ไม่มีเรี่ยวมีแรงอะไร	 เพราะฉะนั้นอวัยวะนั้นก็
หมดสภาพไปเรื่อยๆไม่สามารถทำหน้าที่ได้ตามปกติเซลล์มะเร็งจะกลายเป็น
เซลล์ที่ไม่มีผนังหุ้มเซลล์	 	 แต่จะมีขามากมายดูคล้ายปู	 จึงเรียกว่า	 Cancer	 ซึ่ง
แปลว่า	 ปู	 ในภาษาลาติน	 	 ขานี้จะไปแย่งอาหารคือน้ำตาลจากเซลล์ข้างเคียง
และจากเลือดที่มาเลี้ยงเซลล์มะเร็งจะผลิตเอนไซม์ที่เป็นอาวุธเพื่อไปทำลายเยื่อ
หุ้มเซลล์อื่นทำให้เซลล์ดีๆกลายเป็นเซลล์มะเร็ง	 ขยายตัวลุกลามไปเรื่อยๆ	 ข้อ
สรุปว่าถ้าระดับออกซิเยนในเซลล์ลดต่ำลงถึง	 60%	 ของระดับปกติ	 เซลล์กลุ่ม
นั้นก็จะต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอดจึงกลายพันธุ์ไปเป็นเซลล์มะเร็ง	 ซึ่งเกือบไม่
ต้องการออกซิเจนเลยโดยอาศัยขบวนการหมัก	 น้ำตาลในเลือดก็จะได้พลังงาน
ให้ตัวเองอยู่รอดได้ความจริงนี้วงการแพทย์ไม่เชื่อ	เพราะรู้สึกมัน	“ง่ายเกินไป”		
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สาเหตุหลักของการเกิดมะเร็ง	

ผู้เขียนเองก็เกิดคำถามขึ้นมาในใจว่าแล้วทำไมเซลล์กลุ่มนั้นจึงได้ออกซิ
เยนน้อยกว่ากลุ่มอื่นที่ยังดีอยู่ล่ะ?	มันต้องมีเหตุอะไรที่เป็นต้นตอให้ออกซิเยน

ลดลงจนเซลล์บางกลุ่มมี	“อาการ”	ขาดออกซิเยนทำไมไม่เกิดพร้อมๆกันทั้งหมด
ของร่างกาย?ทำไมจึงเลือกเกิดเฉพาะจุดหรือบางอวัยวะก่อนแล้วค่อยขยายตัว
ลามไปอวัยวะอื่นๆ	การขาดออกซิเยนมันเป็น	“อาการ”	มันยังมิใช่	“สาเหตุ”	ของ
การเป็นมะเร็งที่แท้จริง	ผู้เขียนได้เฝ้าสังเกตคุยกับนายแพทย์	Dr.Oldrich	capex,	
น.พ.ฉัตรชัย	ศรีบัณฑิต	และคุยกับผู้บำบัด(Healer)ผู้ที่มีผลสำเร็จในการบำบัด

มะเร็งผู้เขียนจึงได้ได้ข้อสรุปที่	

เป็น	“สาเหตุหลัก”	ที่แท้จริง	มี	4	ประการคือ	

1.	 “มะเร็งมีเชื้อ”มีจุลินทรีย์เข้ามาในร่างกายส่วนมากมาในรูปสปอร์ของ
เชื้อรา	

2.แรงดันไฟฟ้า	 (yoltage)	 ของเซลล์ตกไป	 ถึง+30	 ml	 เพราะจุลินทรีย์ใน
เซลล์ขัดขวางการสร้างพลังงานของเซลล์	 (ATP	 cycle)	 เซลล์เป็นกรดอย่างมาก
ค่า	PH	ต่ำถึง	6.48	จึงทำให้ระดับออกซิเจนลดลงต่ำกว่า	60%	ของระดับปกติ		
	 การสร้างพลังงานด้วยการหมักด้วยน้ำตาล	(Fermentation)	 ก็เริ่มเกิด
ขึ้น	

3.มีน้ำตาลในเลือดสูง	 เพราะกินน้ำตาลมากหรือเป็นเบาหวาน	น้ำตาลเป็น
อาหารหลักทำให้มะเร็งขยายตัว	

4.ภูมต้านทานตกจากข้อ	 1,2,3	 ไม่สามารถขจัดเซลล์มะเร็งได้ทัน	 สำหรับ
รายละเอียดและวิธีป้องกันโปรดอ่านต่อไป	

จุลินทรีย์ที่เป็นต้นตอของมะเร็ง	
จุลินทรีย์เป็นสาเหตุหลักของมะเร็งที่แท้จริง	 	 ตามที่กล่าวไว้แล้วว่า	

จุลินทรีย์เป็นต้นเหตุของมะเร็งนั้น	ฝรั่งเองก็รู้มานานเกินร้อยปีแล้ว	แต่ยักษ์ใหญ่
ในอุตสาหกรรมยา	 เขาสามารถชักนำให้องค์การแพทย์	 ไม่สนใจได้เป็นร้อยปี	
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เราลองมาดูข้อมูลย้อนหลังกันเพื่อให้ประจักษ์กันดีกว่า	 ในปี	 1931	 	 Otto	
Warburoj	 ได้รับรางวัลโนเบล	ด้วยผลงานที่แสดงว่าเซลล์มะเร็งได้พลังงานจาก
การ		หมักแบบเดียวกันกับเชื้อรา			

1947	 	 Virgingia	 Livingston-Wheeler	 	พบจุลินทรีย์	 เจริญเติบโตอยู่ใน
ทุกกรณีของการศึกษา	เรื่องมะเร็งที่ทำกันมากมาย				

1960	 ในประเทศอังกฤษได้ค้นพบว่าพิษของเชื้อรา	 ATlatoxin	 เป็นต้นเหตุ
ของมะเร็งตับ	ในปัจจุบันได้พบว่าเชื้อแบคทีเรียและไวรัส	เช่น		

เชื้อแบคทีเรีย	H.pylori	ทำให้มะเร็งกระเพาะอาหาร		 		 	 	 	

เชื้อไวรัส	HPV	ทำให้เป็นมะเร็งปากมดลูก	

เชื้อไวรัส		Hepatitis	B	ทำให้เป็นมะเร็งตับเป็นต้น	

ถึงแม้โรคมะเร็งส่วนใหญ่ต้นเหตุมาจากเชื้อรามากกว่าแบคทีเรียหรือ
ไวรัส	 แต่ทุกตัวโดยรวมก็คือ	 จุลินทรีย์ที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่านั่นเอง	 สำหรับ
สาเหตุอื่นๆ	 ไม่ว่าจะเป็นสารเคมี	น้ำตาล	 การผิดธรรมชาติทั้งหลาย	 ดังที่กล่าว
มามากแล้วนั้น	 ก็เป็นตัวเสริมให้เกิดมะเร็ง	 เพราะเป็นการกินผิดธรรมชาติหรือ
ใช้ชีวิตและอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ผิดธรรมชาติทั้งสิ้น	

จากการศึกษาของผู้เขียน	 ขออนุญาตกล่าวถึงเรื่องที่ท่านไม่คุ้นหรือไม่เชื่อ
มาก่อน	 คือ	 มะเร็งต้องมีเชื้อ	 เชื้อโรคมะเร็งคือจุลินทรีย์ที่อาจเป็นได้ตั้งแต่
แบคทีเรีย	รา	และไวรัส	แต่ที่อยากจะให้ความสำคัญคือ	เชื้อรา	โดยเฉพาะสปอร์
ของเชื้อราซึ่งสามารถทนความร้อนได้สูงมาก	 (เกิน	 100°C)	 และเมื่อเข้าไปใน
ร่างกายของเราแล้ว	 สามารถอยู่รอจังหวะการเติบโตขึ้นมาได้เป็นแรมปี	 (p.160	
หนังสือ	Healing	is	Voltage	:	Jerry	Tennant,	MD,	MD(H),	MD(P),	FAO)	

	 เชื้อรามีกว่า	 70,000	 ชนิด	 และมีกว่า	 200	 ชนิดที่ทำให้เราเกิดโรคได้	
จำนวนผู้ที่เป็นโรคที่เกิดจากรามีส่วนสัมพันธ์โดยตรงกับยาปฏิชีวนะที่ใช้	
หมายความว่าใครที่กินยาหรือได้รับการฉีดยาปฏิชีวนะ	 และการบริโภคเนื้อ
สัตว์มากเท่าไหร่	 โอกาสที่จะได้รับเชื้อจากราก็มีมากเท่านั้น	 และโรคที่น่ากลัวก็
คือ	“มะเร็ง”	
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	 ยีสต์	ก็ถือว่าเป็นราตระกูลหนึ่ง	และเชื้อยีสต์ที่มีชื่อว่า	 Candida	หรือบางที
เรียกว่า	 เชื้อราแคนดิด้า	 เป็นเชื้อที่ทำให้เกิดโรคต่าง	ๆ	มากที่สุด	ปกติเชื้อแคน
ดิด้าเข้าสู่ร่างกายได้ทางลำไส้เล็ก	ซึ่ง	Probiotics	แบคทีเรียที่ดีจะช่วยกำจัดเชื้อ
แคนดิด้า	 แต่	 Probiotics	 ของคนสมัยนี้เหลือน้อยลงเรื่อย	 ๆ	 เพราะยาปฏิชีวนะ
และสารเคมีต่าง	 ๆ	 ที่คนไทยกินกันเข้าไป	 เช่น	 ยากันบูด,	 สารแต่งกลิ่น	 แต่งสี	
แต่งรส	(เคมี),	ผงชูรส,	ยาฆ่าแมลงที่ตกค้างในผัก	ผลไม้	เป็นต้น	
	 ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของโรคที่เกิดจากเชื้อรา	
	 1.		มะเร็ง	
	 2.		ไมเกรน	
	 3.		หอบหืด	
	 4.		อ่อนล้า	(Chonic	Fatigue)	
	 5.		ความดันสูง	
	 6.		เบาหวาน	
	 7.		เป็นหมัน	
	 8.		ฯลฯ	
	 เชื้อราและสปอร์สามารถตรวจพบได้ด้วย	Dark	Field	Microscope	ซึ่งตาม
โรงพยาบาลไม่มีใช้แต่มีในคลินิกแพทย์ทางเลือก	 สปอร์ของรากับไวรัสนั้น
ขนาดใกล้กันมาก	และมีแพทย์ทางเลือกหลายท่านให้ความเห็นว่า	น่าจะมีการก
ลายพันธุ์กลับไปกลับมาระหว่างราและไวรัสได้	
	 ที่จริงตั้งแต่ปี	 ค.ศ.1899	 Dr.Bra	 (ชาวฝรั่งเศสไม่ทราบชื่อเต็ม)	 ได้พบเชื้อ
มะเร็งซึ่งคล้ายเชื้อรา	
	 ปี	 1976	 Kurt	 Olbrich	พบว่าได้ตรวจเจอเชื้อราในเลือดของคนไข้ทุกราย
ล่วงหน้า	 2	 ปี	 ก่อนที่คนไข้จะได้รับการตรวจพบมะเร็งด้วยเครื่อง	 CAT	 SCANS	
หรือเครื่อง	MRI	
	 1987	Dr.Mark	Bielski	ยืนยันว่ามะเร็งในเม็ดเลือดขาวชนิด	Lymphocite	
Leukemia	ทุกรายมีเชื้อ	Candida	Albicans	

2008	 Tullio	 Simoncini	 รักษามะเร็งเม็ดเลือดขาวได้ด้วยโซดาไฟ	
(Baking	 Soda)	 Sodium	 bicarbonate	 ซึ่งเป็นด่าง	 (เฉพาะกรณีที่สามารถเอา
โซดาไฟเข้าถึง)	
	 1999	Meinolf	Karthaus	รักษามะเร็งโดยใช้ยาฆ่าเชื้อรา	

วิธีการที่จุลินทรีย์ทำให้เซลล์เป็นมะเร็ง	
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1.จุลลินทรีย์	 ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการกินยาปฏิชีวนะและการบริโภคเนื้อ
สัตว์และเห็ดที่อาจปรุงไม่สุกจริง	หรือสปอร์ของเชื้อราที่แทรกอยู่ในยาปฏิชีวะนะ
และเนื้อสัตว์	 โดยเฉพาะเนื้อหมูและเห็ด	 ซึ่งถึงแม้ในความร้อน	 100	℃	 สปอร์
เหล่านั้นก็ยังไม่ตาย	 เมื่อเข้าไปสู่ร่างกายมนุษย์	 ก็สามารถเกิดเชื้อราในร่างกาย
มนุษย์ได้	โดยอาศัยการนำพาของกระแสเลือด	

2.จุลินทรีย์	 แย่งน้ำตาลในเลือด	 (กลูโคส)	 จากเซลล์ดีๆ	 ในร่างกายทำให้
เซลล์ขาดอาหารหมดพลัง	

3.จุลินทรีย์ยังทำให้ประจุไฟฟ้าไม่สามารถไหลเวียนได้ตามปกติวงจร	
พลังงานชีวิต	 (ATP	 cycle)	 ก็น้อยไปด้วย	 เจริญเติบโตภายในเซลล์และขับพิษ	
(mylotoxins)	ให้เซลล์ดี	ซึ่งเป็นพิษต่อเซลล์และสร้างกรดแลคติคทำให้ร่างกาย
เป็นกรด	เป็นภาระทำให้ตับต้องทำงานหนักตลอดเวลา	

4.เซลล์ขาดอาหาร	 เพราะโดนจุลินทรีย์แย่งไป	และมีพิษที่จุลินทรีย์ขับออก
มาทำให้เซลล์ดีๆ	อ่อนแอลงเรื่อยๆ	จึงทำให้อวัยวะนั้นๆ	อ่อนแอหมดพลัง	

5.อวัยวะนั้นทำหน้าที่ได้น้อยลงเรื่อยๆ	เพราะเซลล์ในอวัยวะหมดสภาพ	

6.หากอวัยวะสำคัญๆ	หมดสภาพลง	ภูมิต้านทานก็	เสื่อมลงๆ	

7.ภูมิต้านทานอ่อนแอ	ไม่สามารถทำลายเซลล์มะเร็งได้ทัน	มะเร็งเริ่ม
ระบาด	ยึดครองอวัยวะต่างๆ	ได้	มากขึ้นๆ	จนพ่ายแพ้ในที่สุด	
____________________________________________________________________________	

• อ้างอิง:	www.cancertutor.com/whatcausecancer/	

ที่มาของเชื้อรา	

	 นอกจากเนื้อสัตว์ที่เลี้ยงแบบอุตสาหกรรมแล้ว	 โปรดระวังเชื้อราที่เข้ามาสู่
ปากของมนุษย์ยังมาได้อีกหลายทาง	เช่น	
	 1.		กรดน้ำส้ม	(Citric	Acid)	ที่ใช้ผสมในอาหาร	
	 2.	 	ยาปฏิชีวนะ	 (Taking	 Antibiotic	 Increase	 the	 Risk	 of	 Cancer	 and	
Other	Diseases)	
	 3.		วิตามิน	และเอนไซม์	
	 4.		เบียร์,	สุรา	

http://www.cancertutor.com/whatcausecancer/
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	 5.		ขนมปัง	
	 6.		ชีส	
	 7.		ถั่วลิสง	(ในเมืองไทยมีอะฟลาทอกซิน	ประมาณ	80%	ขึ้นไป)	
	 8.		พริกแห้ง,	ข้าวโพดที่ไม่สดพอ	

ยุทธศาสตร์หลักเพื่อป้องกันและรักษามะเร็ง	

สิ่งที่ผิดธรรมชาติอื่นๆ	 ก็ทำให้ภูมิต้านทานของเราลดลง	 ตามที่ได้อธิบายไว้
มากมายในหัวข้ออื่นๆ	ในหนังสือนี้	แม้แต่การใช้วัคซีน	ซึ่งส่วนใหญ่มีสารปรอท	
เป็นสารกันเสีย	(Presenvative)	อยู่ด้วย	ก็ทำให้ภูมิต้านทานลด	การมีตะกรันอยู่
ในลำไส้ใหญ่มาก	 จากการกินเนื้อสัตว์ก็ทำให้ภูมิต้านทานลด	 (Fire	 in	 the	
Belly	 by	 Dr.	 Keith	 Scott-Mumby	 MD>)	 ซึ่งตรงกับหมอไทย	 ซึ่งมักใช้ยาเพื่อ
ขจัดตะกรันพรรดึก	ในลำไส้ใหญ่	ก่อนการรักษาโรคใดๆ	 	 ฉะนั้นแนวทางบำบัด
ที่ถูกต้องคือ	ต้องแก้ให้ถูกจุด	“แก้ที่ต้นเหตุ”	ไม่ใช่แก้ที่อาการ”	ซึ่งผู้เขียนมีหลัก	
6	ประการที่จะใช้เป็นยุทธศาสตร์หลักเพื่อป้องกันมะเร็งคือ	

	1.กำจัดจุลินทรีย์	ทั้งในระดับเซลล์ในอวัยวะและในกระแสเลือด	(ดูวิธีทำลาย
จุลินทรีย์ในตอนต่อไป)	

2.ตัดวงจรชีวิตของมะเร็ง	คือ	ตัดอาหารของจุลินทรีย์	คือ	ตัดน้ำตาล	และเพิ่ม
ออกซิเยนในระดับเซลล์	 ซึ่งมะเร็งไม่ชอบ	 โดยเน้นการหายใจที่ถูกต้องและทำ
ร่างกายให้เป็นด่าง	เป้าหมายค่า	ph7.35-7.44	

3.ป้องกันอย่าเติมเชื้อและอาหารของมะเร็งเข้าไปอีก		 ทำได้ตามนี้ก็จบ	 แต่ก็
ไม่จบง่ายๆ	 เพราะกิเลสมันครอบงำมนุษย์สมัยนี้ไว้จนงอมแงม	 เช่น	 ไม่กินเนื้อ	
นม	 ไข่	ก็กลัวว่าเดี๋ยวจะขาดโปรตีน	ซ่อมแซม	 ร่างกายไม่ได้	ติดรสชาติของเนื้อ	
นม	ไข่	และของหวาน	เหล้า	บุหรี่	กาแฟ	ชา	ฯลฯ	ตัดความสะดวก	เพราะชีวิตมีแต่
รีบเร่ง	 ติดความเครียดเพราะกลัวจน	 (ไม่กลัวเจ็บ)	 จึงจำเป็นต้องกลับไป	 ข้อ	 1	
ของ	อ.ที่หนึ่ง	คือ	“ฉันทะ”	นั่นคือต้องมีความรัก	ความเข้าใจเห็นความสำคัญของ	
“อโรคยา	 ปรมาละภา”	 ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ	 ความสำคัญของ
ความแข็งแรงและอายุขัยที่ยืนยาว	 ต้องมีความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่จริงจัง	 มุ่งมั่น
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กับการกินและการใช้ชีวิตอย่างมีสติผลสัมฤทธิ์จึงจะเกิดขึ้นไม่เคยกินอย่างไร	 ชิ
วิตอย่างไรตามกิเลสนิยมก็จบเหมือนกัน	คือเสร็จมะเร็งแน่ๆ	ซึ่งเชื่อว่าท่านผู้อ่าน
คงเลือกที่จะสู้กิเลส	มิฉะนั้นคงไม่อ่านมาถึงตรงนี้	ตัวอย่างของผู้ที่หายจากมะเร็ง
โดยวิธีง่ายๆ	 ในแนวนี้มีอยู่มากมายในทุกประเทศโดยเฉพาะในประเทศด้อย
พัฒนา	 ด้อยการศึกษา	 ประเทศที่วัฒนะธรรมฝรั่งยิ่งเข้าไม่ถึง	 ประเทศที่ยังไม่ได้
โดนหลอกแบบล้างสมอง	 ให้นึกว่ามะเร็งไม่มีทางรักษา	ต้องยอมให้ผ่าตัด	 ฉาย
แสง	 	คีโม	ซะดีๆ	มามะมาให้ฉัน	ทำร้ายให้สาสม	มาให้ฉันดูดเงินมาให้หมดทั้ง
ครอบครัว	ให้แกตายอย่างทรมานสุดๆ	ให้แกจิตตกแกจะได้ไปเกิดในอบาย	ให้
สาสมกับความโง่เขลาเบาปัญญาของพวกเจ้า	 	 ขออภัย	 ขออโหสิ	 ที่เขียนให้ผู้
อ่านหดหู่แต่มันเป็นเรื่องจริงที่เราควรรู้ความจริงและขอให้รู้เท่าทันเกมส์ของเขา	
เกมส์ของฝ่ายมารที่ไม่ได้ปรารถนาดีต่อเรา	 ใช้แต่การล้างสมอง	 เพื่อให้เราเป็น
เหยื่อเชื่อๆ	ตามกันไป	แค่นั้นเอง	อย่าแค่ขาด	 “เฉลียว”	ผู้เขียนมุ่งให้กำลังใจให้
ข้อมูล	 ข้อคิดให้ท่านประกอบความเฉลียวของท่าน	 ให้ท่านอาจหาญที่จะกล้า
ปฏิเสธกับผู้ที่พยายามมาล้างสมองของท่านโดยอาศัยความเป็นผู้มีความรู้เรียน
เก่ง	 เรียนสูง	 มีศักศรีดิ์ในสังคม	 พูดจาเป็นหลักเป็นฐานมาพูดขู่ท่านต่างๆ	 นาๆ	
เร่งรัด	ท่านให้รีบ	ผ่าตัด	ฉายแสง	และสุดท้ายก็	คีโม	(เคมีบำบัด)		ลองใจเย็นใจ
กล้าๆ	ถามท่านว่า	ถ้าให้	คีโม	แล้วโอกาสรอด	 (เกิน	 5	ปี)	มีกี่เปอร์เซ็นต์	ขอดู
ข้อมูลเป็นเอกสารยืนยันหน่อย	โดยทั่วๆ	 ไปก็ได้ตัวเลขรอดตายประมาณ	 10	%	
(ซึ่งสูงเกินจริง)	ถ้าท่านเชื่อคำสั่งเขา	หมายความว่า	ท่านกำลังโดนพิพากษาให้
ตาย	 90%	 ใช่หรือไม่?	 	 ตายอย่างทรมานสุดๆ	 ตายอย่างหมดเนื้อหมดตัวทั้ง
ครอบครัว	ตายอย่างจิตตก	ซึ่งถ้าท่านศึกษาเรืองจิตในพุทธศาสนา	ก็จะทราบว่า	
ไม่ว่าท่านทำบุญมากมากแค่ไหน	ชีวิตหลังความตายท่านจะไปอบาย		

(จิตเต	อสังขลัตเถ	ทุกคติปาติกังขา)	 	ยิ่งน่ากลัวยิ่งกว่าทุกข์ในโลกมนุษย์
ซึ่งทุกข์มากมายและยาวนานกว่ากันนัก	ถ้าไม่เชื่อก็ลองศึกษาดู	

4.กระตุ้นภูมิต้านทานให้สูงไว้เสมอ	 เช่น	 ออกกำลังกาย	 ออกแดด	 อบซาว
น่า	กินอาหารธรรมชาติ	ที่เป็นอาหารสด	(Raw	Food)	นั่งสมาธิเป็นต้น	
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5.ทำร่างกายให้เป็นด่างไว้	 คือรักษาค่า	 PH	 ของร่างกายให้อยู่ในช่วง	
7.35-7.44	ไว้	โดยกิน	ผลไม้	พืชผักสด	ให้เป็นส่วนใหญ่ของอาหาร	ถ้าฝึกให้กิน
ได้ถึง	70%	ขึ้นไปยิ่งปลอดภัย	

6.รับพลังดีๆเข้ามาในร่างกาย	 สม่ำเสมอ	 เช่น	 อยู่กลางแจ้งที่มีอากาศ
ปลอดโปร่ง,	 ถอดรองเท้าเดินบนสนามหญ้าตอนเช้าตรู่,	 อาบน้ำในห้วย,	 อาบ
น้ำตก,	เล่นน้ำทะเล,	อาบแดดตอน	10:00-15:00	น.	สัก	15-30	นาที	(ต้องฝึกทีล่ะ
น้อยๆ)	นั่งสมาธิกระตุ้นจักระ	 7	 (ฝึกได้เช่น	จากคุณย่าเยาวเรศ	บุนนาค)	แม้แต่
การใช้อัญมณีที่เหมาะสมกับตนเอง	 ก็เป็นการเสริมพลังดีเข้าร่วมกาย	 เป็นต้น	
(ดูรายละเอียดใน	อ.ที่	11	เอเนอร์ยี่)	

วิธีกำจัดเชื้อรา	(เชื้อมะเร็ง)	
	 1.		Probiotics	กลายเป็นพระเอกเพราะคุ้มค่าที่สุดในการกำจัดเชื้อรา	ควร
จะเสาะหาโปรไบโอติกที่ดีมาดื่มกิน	อย่าพึ่งโยเกิร์ตที่ผสมน้ำตาล	ไม่คุ้ม	หาโปร
ไบโอติกที่ดีได้ตามร้านขายยา	และคลีนิคแพทย์ทางเลือก	
	 2.	 	 เพิ่มประจุไฟฟ้าให้กับร่างกาย	 เพราะการหมักของราใช้น้ำตาลเป็น
อาหาร	และต้องการสภาพที่แรงดันไฟฟ้าในตัวต่ำ	(low	voltage)	นั่นคือเราต้อง
ตัดน้ำตาลออกจากอาหารให้ได้	 และดึงประจุไฟฟ้าเข้าร่างกายของเราให้มาก
ที่สุด	 เมื่อใดที่แรงดันไฟฟ้าต่ำ	 (low	 voltage)	ต่ำถึง	 +30	mV	มะเร็งจะเริ่มเกิด	
(ค่า	pH	ของเซลล์เท่ากับ	6.48)	ก็เท่ากับเป็นการเปิดสวิตซ์เครื่องยนต์มะเร็ง	คือ	
เชื้อราจะเริ่มทำงานของมัน	 การที่เราดึงแรงดันไฟฟ้าให้สูงก็เป็นการดึง
ออกซิเจนเข้าเซลล์ให้สูงไปด้วย	สปอร์ของราก็ไม่สามารถเกิดได้	
	 3.	 	 หัดดึงพลังธรรมชาติเข้ามาในตัว	 คือใช้สมาธิกระตุ้นจักระที่	 7	 วันละ
อย่างน้อย	 5	 นาที	 พลัง	 (cosmic)	 จะกระตุ้นแรงดันไฟฟ้าในตัวให้สูงขึ้น	
(ประสบการณ์ของผู้เขียนเอง)	
	 4.ใช้ยาสมุนไพร	เช่น	ยาสมุนไพร	(ยาตำรับ)	ที่รักษามะเร็งได้ผล	สารสกัด	
ขมิ้นชัน	สารสกัดเปลือกมังคุด	Beta-1,3D	Glucan	เป็นต้น	

5.ใช้แสง	 UV	 และหรือโอโซน	 ฆ่าจุลินทรีย์ในกระแสเลือด	 (UV	 จาก
แสงแดดช่วยได้บ้างในบางกรณี)	 ถ้าฆ่าจุลินทรีย์ในกระแสเลือดได้ก็จะช่วยภูมิ
ต้านทานให้ดีขึ้นด้วย	
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6.	 	ใช้เครื่องกำเนิดอิเล็กตรอน	 (Electron	Machinc	 Device)	ซึ่งจะกล่าว
ในรายละเอียดต่อไปหรือเครื่อง	High	RF	Freguency	Generafor	หลักการก็คือ	
เพิ่มแรงดันไฟฟ้าในร่างกายให้สูงถึง	 –	 50	 mV	 ในสภาวะร่างกายของคนไข้ที่
ล้างพิษมาอย่างดี	และมีสารอาหารพอเพียง	การรักษามะเร็งหรือขจัดเชื้อมะเร็งก็
จะสำเร็จในเวลาไม่นานนัก	(และไม่เกิดพิษจากเคมีใด	ๆ)	

7.กำจัดจุลินทรีย์โดยเอนไซม์	 ประมาณ	 1950	 มีการค้นพบว่าเซลล์
มะเร็งสามารถสร้างเกราะป้องกันตัวเพื่อให้เม็ดเลือดขาว	 ไม่สามารถตรวจพบ
ได้	 เหมือนเสื้อคลุมล่องหน	 เม็ดเลือดขาวหาไม่เจอ	และพบว่าเอนไซม์ที่ผลิตจาก
ตับอ่อน	 (Potease	 Pancreatic	 Enzymes)	 สามารถละลายเกราะของที่เป็น
โปรตีนเซลล์มะเร็งได้	 	ฉะนั้นจึงต้องห้ามผู้ป่วยมะเร็งกินเนื้อ	นม	 ไข่	ซึ่งจะทำให้	
เอนไซม์ไปย่อยโปรตีนจากเนื้อ	 นม	 ไข่หมด	 เลยไม่มีเหลือไปทำลายเกราะของ
มะเร็งนอกจากนั้น	 เนื้อนมไข่ที่เลี้ยงแบบอุตสาหกรรมสัตว์อ่อนแอเป็นโรคก็มี
การใช้ยาปฏิชีวนะมากมายตกค้างส่วนใหญ่อยู่ในเนื้อนม	ยาปฏิชีวนะ	ก็ทำจาก
เชื้อรา	 ก็เป็นการเพิ่มสปอร์เชื้อราอันเป็นเหตุของมะเร็งเข้าไปอีก	 ก็เรียบร้อย	
โรงเรียนจีน	จริงมั๊ย	 	คนไทยผู้ใหญ่ต้องการโปรตีนแค่	 25-50	กรัมต่อวันแค่นั้น	
ถ้าให้ดีก็ควรกินถั่วและเมล็ดเปลือกแข็ง	 (nut)	 ใบกระถิน	 ใบมะรุม	 โปรตีน
มากกว่านม	 2	 เท่า	ซึ่งปลอดภัยกว่ากินเนื้อ	นม	 ไข่	และจะได้โปรตีนชั้นดีเหมาะ
เจาะกับมนุษย์	ตามธรรมชาติดั้งเดิม	ถึงขั้นนี้ต้องเลิกติดรสชาติแล้วนะ	

• อ้างอิง	p.170	Healing	is	Voltage		Jerry	Tennant,	MD.																																																

							“Taking	Antibrotic	increase	the	risk	of	cancer	and	other	disease”	
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สภาพร่างกาย	แปลตามค่า	Voltage	และค่า	pH	

	 	
			 	
	 วิธีวัดค่าความเป็นกรดเป็นด่าง	 (pH)	 ของร่างกายแบบคร่าว	 ๆ	 ก็โดยใช้
กระดาษลิตมัส	 วัดค่า	 pH	 ของปัสสาวะ	 แล้วบวกด้วย	 0.8	 เช่น	 วัด	 pH	 ของ

แรงดันไฟฟ้าของ
เซลล์	

Cell	Voltage	(mV)

ค่าพีเอชของเซลล์	
Cell	pH สภาพร่างกาย

-	50 7.88 เกิดเซลล์ใหม่
-	45 7.79

-	40 7.7

-	35 7.61 เด็กเล็ก	ปกติ
-	30 7.53

-	25 7.44
คนปกติ

-	20 7.35

-	15 7.26 เหนื่อย
-	10 7.18 ป่วย
-	5 7.09 	 	 			เป็นด่าง	

	 เป็นกลาง	
	 	 			เป็นกรด

±	0 7.00

+	5	 6.91

+	10 6.83

+	20 6.65

	+	30 6.48 มะเร็งเริ่มเกิด
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ปัสสาวะได้	6.6	ก็ประมาณได้ว่าค่า	pH	ของน้ำรอบเซลล์ในร่างกายจะเท่ากับ	
7.4	เป็นต้น	

การรักษามะเร็งโดย	Electron	Machine	Device	
เครื่องผลิตอิเล็กตรอนไฟฟ้าที่ใช้ในการรักษา	 (Electron	 Medicine	

Device)	 ในเมืองไทยเท่าที่ทราบก็มีอยู่ในคลีนิคแพทย์ทางเลือกชั้นนำบางแห่ง
เท่านั้น	 ผลในการรักษามะเร็งที่อ้างกันมาตั้งแต่เกือบร้อยปีมาแล้ว	 โดย	
Dr.Royal	Rife	 (ดร.โรยัล	 ไรฟ์)	 เคยสร้างเครื่องมือเช่นนี้ขึ้นมาตั้งแต่	ค.ศ.	 1930	
และมีข้อมูลพอเชื่อได้ว่ารักษามะเร็งให้หายได้	 (100%	 cure	 rate	 of	 cancer	
patients)	 แต่โดน	 FDA	 ปิดคลินิกและยึดทำลายเครื่องไปหมด	 หลังจากที่เขา
ปฏิเสธที่ขายเทคโนโลยีนี้ให้สมาคมแพทย์อเมริกัน	 (American	 Medical	
Association)		 	อ้างอิง	 :	www.cancertutor.com/what	cause	cancer	at	the	
cellular	level	
	 เครื่องแบบที่สอง	 เปิดตัวเมื่อ	 18	มกราคม	 2006	ใน	 News	 –	 Record	 &	
Sentinel,	Madison	County,	North	Carolina	โดย	Dr.Robert	H.	Dowling	การ
ตรวจโรคมะเร็งขั้นต้นใช้แค่เพียงเครื่อง	 High	 –	 resolution	 Digital	 Infrared	
Thermal	 Imaging	 เครื่องนี้สามารถตรวจวัดอุณหภูมิของร่างกายว่าจุดไหนเป็น	
“จุดร้อน”	กว่าที่อื่นแล้วแปลผล	ใช้เวลาเพียง	 15	วินาที	ส่องไปที่ผู้ป่วยโดยไม่มี
รังสีอันตรายใด	ๆ	ทั้งสิ้น	ก็สามารถรู้ว่าอวัยวะอักเสบที่ใดและเป็นมะเร็งตรงจุด
ไหน	 และทำการวิจัยพบว่าจุลินทรีย์ประเภทไม่ต้องใช้ออกซิเจน	 (Anaerobic)	
เป็นตัวการสำคัญของการเกิดมะเร็ง	 และพบว่าพยาธิสภาพของช่องปากเป็น
แหล่งแพร่กระจายจุลินทรีย์เข้ากระแสเลือดและแพร่ไปได้ทั่วร่างกาย	 ทำให้ก่อ
ให้เกิดโรคแห่งความเสื่อมที่สำคัญคือ	 มะเร็ง	 และหัวใจ	 (ซึ่งเป็นการตายอันดับ	
1	และ	2	ของคนไทย)	
	 Dr.Dowling	 ได้ประดิษฐ์เครื่องส่งคลื่นวิทยุที่มีความถี่ที่มีความละเอียด	
(Radio	Frequency	ablation)	สามารถฆ่ามะเร็งได้ในเวลาเพียง	15	นาที		
	 Dr.Dowling	 ได้พบว่า	 สารโลหะหนัก	 เช่น	 สารปรอทที่อยู่ในอมัลกัมที่
ทันตแพทย์นิยมใช้อุดฟัน	 จะมีผลลบต่อระบบประสาทส่วนกลางและขัดขวาง
การเดินของลมปราณในร่างกาย	 เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดทั้งโรคมะเร็งและโรค
หัวใจ	โดยเฉพาะการรักษารากฟัน	 (Root	 canal	 surgery)	ซึ่งพิสูจน์ได้ง่ายด้วย
เครื่อง	MRI	–	STIR	ร่วมกับ	Panoramic	X	–	ray	และ	Caritat	Sonography		
	 คนอเมริกันมีปัญหาเกี่ยวกับพยาธิสภาพของช่องปาก	 (Oral	 pathology)	
ถึง	 95%	 เพราะอาหารและเครื่องดื่มอเมริกันซึ่งเต็มไปด้วยน้ำตาลและแป้ง	 ซึ่ง
เมื่อช่องปากกลายเป็นรังของเชื้อโรคก็มีผลให้ร่างกายมีโอกาสเป็นมะเร็งและ
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โรคหัวใจ	ซึ่งในหนังสือเรื่อง	Cancer	cured…the	coming	storm,	Am	I	Dead?	
…	 or	 do	 I	 just	 feel	 like	 it.	 เขียนโดย	 Fred	 Hughes	 ได้นำผลงานวิจัยของ	
Dr.Dowling	 ออกมาเผยแพร่	 ซึ่งผู้เขียนถือว่าเป็นความรู้ที่น่าสนใจอย่างยิ่งที่จะ
ป้องกันและรักษาโรคมะเร็งอย่างถูกทาง	 ลองอ่านปกหลังของหนังสือเล่มนี้ดู
แล้วกันว่าน่าสนใจแค่ไหน	 แต่ผู้เขียนเห็นว่าเป็นวิชาการเกินไปสำหรับเล่มนี้	 ถ้า
หากมีกระแสสนใจตอบรับมากคงมีคนแปลเป็นไทยออกมาเผยแพร่ต่อไป	 ที นี้
พี่ไทยจะทำอย่างไรล่ะ	 เพราะเครื่องผลิตอิเล็กตรอนไฟฟ้าเราก็ถือว่ายังไม่แพร่
หลายและผลการรักษาอาจไม่ดีมากอย่างที่ได้ข้อมูลมา	 เพราะเครื่องที่มีในเมือง
ไทยอาจไม่มีเทคโนโลยีเท่าของ	 ดร.ไรฟ์	 หรือของ	 ดร.ดาวลิ่ง	 อย่าเพิ่งเสียใจ	
บรรพบุรุษของเรารู้จักวิธีนำพลังดี	 ๆ	 เข้าสู่ร่างกายเรามากมาย	 แต่เราถูกปิดหู
ปิดตาจนไม่ได้สนใจ	 ลองอ่านต่อเพื่อเห็นโอกาสทองของท่านที่จะได้พลังดี	 ๆ	
โดยไม่ต้องเสียตังค์			
อ้างอิง:	Cancer	cured	….The	coming	storm.	Am	I	Dead	?...or	do	I	 just	feel	
like	it.		

Fred	Hugbes	

เราจะได้อิเล็กตรอนที่เป็นประโยชน์จากไหนบ้าง	

1.	ฝึกการหายใจ(Breathing	Exercise)	 	กลางแจ้ง	ที่อากาศปลอดโปร่งมี
แดดก็ยิ่งดี	

2.	รับพลังจากอาจารย์ผู้ฝึกเรื่องพลัง	 เช่น	พลังชี่	พลังคอสมิค	 เป็นต้น	หรือ
ฝึกสมาธิรับลมปราณ/พลังชี่	เสียเองยิ่งดีเพราะทำได้ทุกวัน	

3.	ถ้าไม่ค่อยสบาย	ให้กอดคนที่สุขภาพดี	 รัก	และเมตตาเรา	 เช่น	พ่อ	แม่	
ลูก	สามี	ภรรยา	เพื่อนรัก	เป็นต้น	

4.	 ดื่มน้ำแร่ที่พุขึ้นมาตามธรรมชาติจากแหล่งเทือกเขาแกรนิตที่ปกคลุม
ด้วยป่าธรรมชาติ	 ถ้ามีประวัติว่าเป็นน้ำพุศักดิ์สิทธิ์	 (ซึ่งมีอยู่ในประเทศไทยและ
ลาว)	 อาจฟังดูเหมือนไม่เป็นวิทยาศาสตร์	 แต่ลองวัดหาค่ากำลังไฟ	 จะได้ค่า	
Voltage	 เป็นลบ	 คือเป็นผู้ให้	 electron	 และอาจมีพลังอื่นที่วิทยาศาสตร์ยังตาม
ไม่ทัน	แต่คงจะวัดได้ในอนาคต	เราไม่ต้องรอผลการวิจัย	ฟังผลจากคนโบราณที่
ดูจากผลจริงก็มีแต่ได้	ถ้ารอผลวิจัย	อาจเป็นผู้เสียโอกาส	ลองพิจารณาดูเอาเอง	
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น้ำพุจากพื้นดินมีอิเล็กตรอนเป็นลบ	 อาจเรียกได้ว่าเป็นน้ำด่าง	 (Alkali	
water)	แต่ถ้าเป็นน้ำประปาใส่คลอรีน	หรือฟลูออไรด์เข้าไป	น้ำนั้นจะเปลี่ยนเป็น
ตัวดูดอิเล็กตรอน	 เพราะฉะนั้นถ้าเราดื่มน้ำประปาหรือแม้แต่น้ำประปาที่ผ่าน
เครื่องกรองแล้วก็ตาม	เราจะถูกแย่งอิเล็กตรอนจากร่างกายของเรา	น้ำดื่มควรมี
อิเล็กตรอนเป็นลบอยู่	และต้องเป็นน้ำสะอาด	ปราศจากพิษจากสารเคมี,	สารปน
เปื้อนและโลหะหนักต่างๆ	 เราสามารถทดสอบทางวิทยาศาสตร์ได้ง่ายๆว่าน้ำ
นั้นเป็นตัวให้หรือตัวแย่งอิเล็กตรอน	โดยใช้เครื่องมือ	Voltmeter	(เครื่องวัดแรง
ดันไฟฟ้า)	จุ่มขั้วบวก	ลบลงในน้ำนั้น	ถ้า	Voltmeter	อ่านค่าเป็นลบ	แสดงว่าน้ำ
นั้นให้อิเล็กตรอนกับเรา	 แต่ถ้าเป็นบวก	 แสดงว่าน้ำนั้นแย่งอิเล็กตรอนจากเรา	
ถ้าดื่มต่อไปมากๆ	 อย่างต่อเนื่อง	 ร่างกายเราจะป่วย	 และได้รับสิทธิ์เป็นชาว
มะเร็งต่อไป	

5.	อาหารสด	(Raw	Food)		

ถ้าเราเอาขั้วบวก	 ลบของ	 Voltmeter	 จิ้มเข้าไปในหัวมันฝรั่ง	 หรือผักสดก็
จะพบพลังที่อ่านได้จาก	 Voltmeter	 ซึ่งใช้เปรียบเทียบผักสดว่าแบบไหนมีพลัง
ธรรมชาติที่ดีต่อร่างกายมากกว่ากัน	 จะพบว่าผักที่ปลูกแบบธรรมชาติ	 เช่น	 ผัก
พื้นบ้าน	 หรือ	 ผักอินทรีย์จะมีคุณค่าทางโภชนาการพลังมากกว่าผักเคมี	 หรือผัก
ไฮโดร-โปนิกส์	 มากมาย	 ไม่รวมอันตรายจากสารเคมีในผักที่ปลูกแบบเพี้ยนไป
จากธรรมชาติ	และถ้าเอาผักนั้นไปผ่านความร้อน	เช่น	ต้ม	ผัด	ทอด	หรือเข้าช่อง
แช่แข็ง	 หรือผ่านเครื่องไมโครเวฟ	 หรือทำอะไรที่ผิดจากธรรมชาติ	 ผักนั้นก็จะ
ไม่มีพลังเหลืออยู่เลย	

หมายความว่าถ้าเรากินอาหารที่ปลูกแบบธรรมชาติ	 และสดตามที่
ธรรมชาติเตรียมไว้ให้เรากินมาแต่โบราณกาล	 เราจะได้พลังที่ธรรมชาติเตรียม
ไว้ให้ในอาหารสด	ที่ยังมีชีวิต	(ยังหายใจได้	บางอย่างนำไปปลูกต่อก็ยังปลูกขึ้น
ได้)	ไม่ใช่อาหารสุกที่ตายแล้ว	ไม่หายใจ	นำไปปลูกต่อก็ปลูกไม่ขึ้น	อาหารสดมี
อิเล็กตรอน	 ร่วมกับเอนไซม์	 คือพลังชีวิตที่จะต่ออายุให้เราอย่างแท้จริง	 ถ้าเรา
กินอาหารที่ปรุงสุกแล้วร่างกายก็จะขาดทั้งอิเล็กตรอนและเอนไซม์	 แค่การย่อย
อาหารก็เป็นภาระอันหนักหน่วงซะแล้ว	 เพราะร่างกายต้องไปหยิบยืมอิเล็กตรอน
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และเอนไซม์มาจากส่วนอื่นของร่างกาย	 เราจึงไม่แข็งแรงและอายุสั้นลงกว่าที่
ควร	รวมทั้งเป็นสาเหตุที่สำคัญของการป่วยเป็นโรคมะเร็ง	

ด้วยเหตุผลดังกล่าว	ขณะนี้แนวคิดเรื่อง	 Raw	Food	 (อาหารดิบ)	กำลังมา
แรงทั้งในยุโรปและอเมริกา	 สำหรับในเมืองไทย	 เริ่มมีร้านอาหาร	 Raw	 Food	
เกิดขึ้นบ้างแล้ว	แต่รู้จักกันเฉพาะชาวต่างชาติและคนไทยบ้างเล็กน้อย	

เกณฑ์ของ	 Raw	 Food	คืออาหารทุกอย่างจะปรุงด้วยความร้อนไม่เกิน	 42	
-48℃	 	 เพราะถ้าเกินกว่า	 48℃	 แล้วเอนไซม์ทุกตัวจะถูกทำลายหมด	 จะไม่ใช้
ไมโคร เวฟ	 (M ic rowave)	 หรือเครื่องมือที่มี	 พลังสนามแม่เหล็ก	
(Electromagnetic	Tield)	สูงๆ			

รสชาติจะเป็นไปธรรมชาติมากที่สุด	ผู้ที่เลือกทานจะเป็นคนในกลุ่มกินเพื่อ
สุขภาพเป็นหลัก									ไม่สนใจเรื่องรสชาติเดิมๆที่เคยกินมา	คือมี	“ฉันทะ”	สูง	(อ.	
ที่	1	อิทธิบาทสี่	ฉันทะ	วิริยะ	จิตตะ	วิมังสา)						มีความตระหนักว่า	ถ้าเน้นรสชาติ
ก็จะได้พิษภัยและอายุขัยที่สั้นลง	 ไม่ยอมให้ลิ้นติดรสชาติเดิม	 แต่พอกินไป	 สัก
พักลิ้นก็จะคุ้นกับรสชาติแบบธรรมชาติและจะเอร็ดอร่อย	 จนไม่อยากกลับไปกิน
อาหารขยะเหมือนเดิมอีก	 เช่น	 ถ้าเจอรสหวานของน้ำตาลก็จะรู้สึกอยากโยนทิ้ง	
รู้สึกว่ากำลังกินยาพิษหรือยาเสพติดที่ใครมาหลอกใส่ไว้นั่นเอง		

การกินผักผลไม้สดที่ปลูกแบบธรรมชาติหรืออินทรีย์ซึ่งไม่มีการใช้ยาฆ่า
แมลงและสารเคมี								เคมีทางการเกษตรนอกจากฆ่าแมลงแล้ว	ยังฆ่าจุลินทรีย์
ดีๆ(หรือProbiotics)	 ที่มนุษย์ควรได้รับตามธรรมชาติ	 ทำให้ผู้กินอาหารดิบได้
จุลินทรีย์ที่ดี(	Probiotics)	ธรรมชาติมากกว่าผู้ที่กินอาหารสุก		

Probiotics	 จะช่วยควบคุมจุลินทรีย์เลว	 ที่หลุดมาจากอาหารประเภทเนื้อ	
นม	ไข่	ยาปฏิชีวนะ	ฯลฯ	ซึ่งจะเป็นผลให้โอกาสเป็นมะเร็งน้อยกว่าผู้ที่กินอาหาร
สุก	กินเนื้อ	นม	ไข่	และผักเคมี	

ท่านอาจสงสัยว่าทำไมยาปฏิชีวนะถึงเป็นเหตุให้ร่างกายได้จุลินทรีย์ตัว
เลวๆเข้าไปในร่างกาย	ยาปฏิชีวนะเกือบทุกชนิดมุ่งกำจัดแบคทีเรียที่เป็นเหตุให้
เราเจ็บป่วย	
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ยาพวกนี้ได้จากการสกัดพิษที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเชื้อราเพราะโดย
ธรรมชาติจะมีราชนิดหนึ่งที่ควบคุมไม่ให้แบคทีเรียขยายตัวเข้าไปแย่งอาหาร
ของมัน	 ราก็จะสร้างพิษออกมาทำลายแบคทีเรีย	 ทีนี้การสกัดพิษของราออกมา
นั้น	 	 จะมีสปอร์ของราติดมาบ้างสปอร์ของรานั้นมีขนาดเล็กมากและมีความ
ทนทานมากกว่าที่เราเข้าใจ	 สามารถทนความร้อนของน้ำเดือดๆได้	 มีอายุ
ยืนยาวเมื่อหลุดเข้าไปในกระแสเลือดของมนุษย์ก็ไปแฝงอยู่ในที่ต่างๆของ
อวัยวะ	 เมื่อถึงสภาวะและอาหารที่เหมาะก็งอกเงยเจริญเติบโตเป็นราหรือยีสได้	
โดยเราไม่สามารถตรวจได้โดยวิธีปกติ	 อาหารที่ราหรือยีสชอบมากที่สุดคือ	
“น้ำตาล”	ราและยีสสามารถกลายพันธุ์ได้ไม่ยากเพราะเป็นพืชชั้นต่ำ	ถึงแม้จะยัง
ไม่มีวารสารการแพทย์ยืนยัน	 แต่มีการวิจัยเบื้องต้นเริ่มมีเค้าว่าราและยีสน่าจะ
เป็นต้นเหตุสำคัญของมะเร็งและ	 “น้ำตาล”	 ที่อยู่ในกระแสเลือดของเราคือ
อาหารหลักของมัน	 ไม่ได้ขู่ให้ท่านกลัว	 ไม่ได้สบประมาทวงการแพทย์แต่
อยากให้เป็นข้อคิดและความเห็นที่ท่านลองติดตามดูใน	www.cancertutor	ต่อ
ไป	 เผื่อท่านจะกลับตัวได้เร็วกว่าที่จะได้อ่านจาก	 “วารสารการแพทย์”ที่ไม่รู้ว่า
เมื่อไหร่พวกบริษัทยายักษ์ใหญ่จะกรุณาปล่อยผลการวิจัยออกมา	

6.	 สัมผัสทางกายภาพกับคน	 สัตว์	 หรือสิ่งที่มีแรงดันไฟฟ้า	 (Voltage)	 สูง
กว่า	 การเดินเท้าเปล่าแบบพระธุดงค์ตามบ้านนอก	 เดินบนทางดินยามเช้า	 ดิน
มีความชื้น	 ยอดหญ้ามีน้ำค้างจับอยู่	 การนำไฟฟ้าจากพื้นโลกเข้าสู่เท้าที่สัมผัส
จะดีมาก	 แต่ถ้าพระในเมืองเดินบนถนนคอนกรีตแห้งๆก็จะได้ประจุไฟฟ้าเข้า
ร่างกายน้อยลง	 คนไทยในปัจจุบันทันสมัย	 ใส่รองเท้าแบบฝรั่งมาเกือบร้อยปี
แล้ว	รองเท้าปัจจุบันก็เป็นพื้นยางทั้งนั้น	ยางเป็นฉนวน	ทำให้ประจุไฟฟ้าผ่านไม่
ได้	 เราเลยเสียโอกาสขาดประจุไฟฟ้าธรรมชาติไปมาก	 แถมยังเดินน้อยกว่าคน
เมื่อร้อยปีก่อนหลายเท่า	 ฉะนั้นควรหาโอกาสถอดรองเท้าเดินบนสนามหญ้า
ยามเช้า	 ยิ่งมีน้ำค้างเกาะยิ่งดี	 ตามตำราจีนโบราณเขาสอนไว้	 แต่พวกที่เป็น
วิทยาศาสตร์จ๋ายังไม่ยอมเชื่อ	 “เพราะยังไม่มีงานวิจัยรองรับ”	 อีกหน่อยก็คงไม่
เชื่อพระพุทธเจ้า	“เพราะยังไม่มีงานวิจัยรองรับ”	

ประจุไฟฟ้าจะไหลจากที่มีแรงดันไฟฟ้าสูงไปหาแรงดันต่ำ	 สมมุติลูกของ
เราไม่ค่อยสบาย	 ร่างกายจะมีศักย์ไฟฟ้าต่ำ	 การเข้าไปกอดลูกไว้ก็เป็นการถ่าย
ประจุของพ่อแม่ไปให้ลูก	 ลูกก็จะค่อยยังชั่วขึ้น	 เพราะได้รับประจุไฟฟ้า	 ทำให้	
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Voltage	 (แรงดันไฟฟ้า)	 สูงขึ้นหรือถ้าพูดแบบโบราณก็คือได้รับพลังความรัก
จากพ่อแม่นั่นเอง		

ทำนองเดียวกันผู้เฒ่าไม่มีลูกหลานอยู่ด้วย	เพราะไปเรียนและไปทำงานกัน
หมด	 พลังในตัวจึงต่ำ	 เพราะความชรา	 แต่เมื่อไปกอดหมาแมวที่เลี้ยงไว้ก็จะได้
ไฟฟ้าสถิตจากหมาแมว	 อิเล็กตรอนจากแรงดันไฟฟ้าที่สูงกว่าในตัวหมาแมวก็
ถ่ายมาให้ผู้เฒ่า	 คือแรงดันไฟฟ้าของหมาแมวลดลง	 แต่ของผู้เฒ่าสูงขึ้นจนแรง
ดันไฟฟ้าเท่ากันก็จะหยุดไหล	 หมาแมวจะรู้สึกไม่ค่อยสบาย	 อึดอัด	 ตาม
ธรรมชาติก็จะออกไปวิ่งชาร์จพลังข้างนอกบ้านด้วยตีนเปล่าๆเพราะไม่เคยใส่
รองเท้า	 จนรู้สึกสดชื่นเพราะได้พลังกลับมาสูงเหมือนเดิม	 ก็จะวิ่งเข้าบ้านมาให้
เจ้าของกอดใหม่	ด้วยความรักเจ้าของตามสัญชาตญาณตามธรรมชาตินั่นเอง		

แม้แต่การเดินไปพิงต้นไม้ใหญ่	 เราก็จะรู้สึกสุขสบายขึ้น	 เพราะต้นไม้ถ่าย
พลัง(ไฟฟ้า)	 ให้เรา	 การไปนอนแช่น้ำในห้วยที่มีน้ำไหลรินๆก็เช่นกัน	 จะรู้สึก
สดชื่นกว่านอนแช่น้ำนิ่งๆ	 เพราะน้ำนิ่งดูดพลังจากตัวเรา	 แต่น้ำไหลจะให้
อิเล็กตรอนแก่เรา	ทำนองเดียวกันอาบน้ำฝักบัวจะสดชื่นกว่านอนแช่ในอ่างน้ำ	

ว่ายน้ำในแม่น้ำหรือในทะเลจะรู้สึกสดชื่น	 เพราะเราได้อิเล็กตรอนจากน้ำ
ที่ไหลด้วยธรรมชาติ	 แต่ว่ายน้ำในสระน้ำที่ใส่คลอรีน	 ซึ่งเป็นตัวดึงอิเล็กตรอน
จากตัวเรา	เราจะรู้สึกอ่อนเพลีย	

ลมที่พัดเป็นตัวดึงอิเล็กตรอนจากร่างกายอย่างรวดเร็ว	 เพราะฉะนั้นการ
นอนตากพัดลมจึงทำให้ไม่สบาย	 การขับรถเปิดกระจกหรือเปิดประทุน	 จะทำให้
ลมโกรก	เราก็จะอ่อนเพลียมากกว่าลมพัดเบาๆ	 	

ท่านลองเอา	 Voltmeter	 วัดลมในบ้าน	 จะพบว่ามีแรงดันไฟฟ้าน้อยมาก	
แต่ถ้านำไปวัดลมนอกบ้านที่อากาศโปร่ง	 มีแสงแดด	 จะพบแรงดันไฟฟ้าสูงกว่า	
ฉะนั้นเราไม่ควรอยู่แต่ในบ้าน	 ควรจะออกไปกลางแจ้งให้มากเหมือนคนโบราณ
จะดีกว่า	
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สาเหตุรองของการเป็นมะเร็ง	

												1.	เบาหวาน				เป็นเหตุให้เกิดมะเร็งได้ง่ายขึ้น	เพราะผู้ป่วยเป็นเบาหวาน
จะมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่าคนปกติ	 เพราะเซลล์ในร่างกายไม่สามารถดึง
น้ำตาลในเลือดไปใช้ได้หมด	 แต่เซลล์มะเร็งชอบน้ำตาลและมีความสามารถใน
การแย่งน้ำตาลในเลือดได้ดีกว่าเซลล์ธรรมดาถึง	20	 เท่า	 	ฉะนั้นถ้าใครเป็นเบา
หวาน	 โปรดตระหนักว่าเซลล์มะเร็งที่มีแฝงอยู่ในมนุษย์ทุกคนนั้น	 กำลังได้รับ
อาหารโปรดอย่างเต็มที่	 	 แพทย์แผนไทยผู้ชำนาญในการบำบัดมะเร็งยืนยันว่า	
คนที่เป็นมะเร็งส่วนมาก	 	 มีเบาหวานมาก่อนการเกิดมะเร็ง	 	 การเกิดเบาหวาน	
ส่วนมากก็มาจากการกิน	 น้ำตาล	 แป้งข้าว	 ข้าวขาว	 น้ำดำ	 ชาเขียว	 น้ำผลไม้
กล่อง	 	 	 อาหารขยะ	 ฯลฯ	 มายาวนาน	 น้ำตาลสูงก็ยิ่งทำให้เชื้อรายีสขยาย
ปริมาณในร่างกายได้มากขึ้น	จุลินทรีย์ที่ดีที่เป็นภูมิต้านทานในตัวก็ลดน้อยลง	

	2.ได้รับอนุมูลอิสระมาก	 	 	แต่ได้รับสารต้านอนุมูลอิสระน้อย	พืชผักผลไม้ออร์
กานิคมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ได้จากวิตามินและแร่ธาตุที่มีมากมายตาม
ธรรมชาติ	ตรงข้ามกับพืช	ผัก	ผลไม้	ที่ปลูกโดยใช้สารเคมีเหมือนที่เมืองไทยเรา
ปลูกกันเป็นส่วนใหญ่และบริโภคกันมากว่าครึ่งศตวรรษนั้น	 หน้าตาเหมือนกัน
แต่คุณค่าโภชนาการคนละโลก	(โปรดดูตารางเปรียบเทียบ)		
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แถมยังได้ยาฆ่าแมลงหรือเคมีตกค้าง	 โดยเฉพาะผักไฮโดโปนิค	 (ไร้ดิน)	 นั้น
คุณค่าทางโภชนาการจะต่ำกว่าเกษตรเคมีเสียอีก	 เพราะมีเคมีละลายอยู่ในน้ำ
เคมีแค่สั้นกว่าชนิด	 ในขณะที่ในดิน	 พืชที่ปลูกแบบออร์แกนิคจะได้สารอาหาร
เป็นหมื่นชนิดโดยอาศัยจุลลินทรีช่วยย่อยแร่ธาตุที่ไม่ละลายน้ำ	 ผักที่ปลูกแบบ
เกษตรเคมี	จุลลินทรีย์ในดินถูกทำลายเกือบหมด	พืชผักจึงได้แต่แร่ธาตุที่ละลาย
น้ำเป็นส่วนใหญ่	ส่วนที่ไม่ละลายน้ำ	เช่น	เหล็ก	ทองแดง	สังกะสี	เซเลเนี่ยม	ฯลฯ	
จะได้แต่	 น้อยตามจำนวนจุลินทรีย์ที่ยังรอดตายอยู่ในดินแต่ผักไฮโดรโปนิก	
ไม่มีจุลินทรีย์ในดินช่วยเลยเพราะอหังกาไม่ใช้ดิน	 แถมยังมีเคมีแค่ไม่เกิน	 17	
ชนิดใส่ให้ต้นไม้	 เราจึงได้ผักที่บอบบางที่แทบจะไม่มีสารอาหาร	 แต่มีเคมี
ตกค้าง	มากกว่าธรรมชาติเป็นผักที่อ่อนแอที่สุด	อยู่ในตู้เย็นได้	3	วัน	ก็เหี่ยวเฉา
แล้วในขณะที่ผักออร์แกนิคอยู่ได้	 15	 วัน	 เรากินผักที่อ่อนแอ	 เราก็อ่อนแอตาม	
กินผักที่แข็งแรงเราก็แข็งแรงตามเช่นกัน	 ไม่ต้องมีวิจัยอะไรรองรับไร้
สามัญสำนึกก็พอแล้วไม่ต้องรอจนเป็นมะเร็งตายก่อนรู้	 	 ประเทศไทยมีเนื้อที่
เพาะปลูกเป็นอันดับ	 48	 ของโลก	 แต่เราแน่มากเป็นผู้นำเข้าเคมีการเกษตรเป็น
อันดับ	 5	 ของโลก	 เยี่ยมกว่านั้นอีกเราเป็นผู้ใช้ยาฆ่าหญ้าอันดับ	 4	 ของโลกถ้า
เทียบต่อไร่	เราเป็นแชมป์โลกอย่างสง่างามทั้งที่	2	แบบไม่เห็นฝุ่น	ผลก็คือ	75%	
ของเกษตรกรมีเคมีการเกษตรตกค้างในเลือดผู้บริโภคมี	 89%	 (ดูภาพ
ประกอบ)	 	ฝากถึงท่านผู้มีอำนาจของรัฐ	ที่จะสั่งปุ๋ยสั่งยาเข้ามาเท่าไหร่ก็ได้ท่าน
ผู้เป็นอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ	 ทั้งหลายที่กำหนดหลักสูตรการศึกษาด้าน
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การเกษตรทั้งหลาย	 โปรดพิจารณาถึงชะตากรรมของประเทศไทยอยู่ในมือของ
ท่าน	 สงสารตาสีตาสา	 ชาวนา	 ชาวไร่ตลอดจนลูกหลานของพวกเรา	 ชาวไทย
ด้วยเถอะ	 พวกท่านควรจะต้องรับความจริง	 จากผลงานข้างต้นซึ่งมีผลกระทบ
โดยตรงต่อสุขภาพ	 สวัสดิภาพ	 ของประชาชนคนไทยต่อสิ่งแวดล้อม	ต่อพระแม่
ธรณี	ที่ถูกย่ำยี	ทำร้าย	 อย่างไร้มนุษย์ธรรม	 จากทั้งที่มีเจตนาหรือเพราะรู้ไม่เท่า
ทันฝรั่ง	พวกท่านเป็นนักวิทยาศาสตร์	ดูกันด้วยตัวเลขสถิติผลลัพธ์ระยะยาวกว่า	
50	 ปี	 โปรดอย่ายึดติดกับทฤษฏีที่ท่านโดนล้างสมองมา	 ขอบิณฑบาตรและขอ
อโหสิกรรมที่จะบอกว่าการใช้สารเคมีในการเกษตรไม่ว่าปุ๋ยเคมี	ยาฆ่าหญ้า	ยา
ฆ่าแมลง	ท่านกำลังผิดศีลข้อ	1	เพราะท่านกำลังสอนให้เกษตรกรฆ่าเพื่อนที่แสน
ดีในดิน	ผิวดิน	และในอากาศแถมผลิตผลที่ทำร้ายหรือฆ่าตัวเกษตรกรเองและผู้
บริโภค	รวมทั้งตัวท่าน	ครอบครัวของท่านคนที่ท่านรัก	และคนที่ท่านไม่รู้จักด้วย		

	 เป็นที่รู้กันทั่วไปทั้งยุโรปและอเมริกาว่าดินที่ถูกปลูกด้วยเกษตรเคมีติดต่อ
กันนานๆจะขาดธาตุเซเลเนี่ยม	 มีผลทำให้ผู้บริโภคเป็นมะเร็งมากขึ้นๆใน
อังกฤษพบว่า	พืช	ผัก	ในปัจจุบัน	มี	ธาตุอาหาร	(Nutrition)	น้อยกว่าสมัยก่อนที่
จะใช้เคมีการเกษตรถึง	70%	นี่อาจเป็นคำอธิบายเพิ่มเติมว่าเราเชื่อฝรั่งแล้ว	คุ้ม
หรือไม่	 เกษตรกรเราจนลงๆทั้งๆที่เขาสร้างภาพว่าถ้าทำตามวิธีของเขาแล้วจะ
รวยเร็วเกษตรกรและผู้บริโภคก็ป่วยตายด้วยเคมีการเกษตรมากขึ้นๆ	
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ดินเราเสียหายทั้งประเทศ	 ใครแก้ได้บ้าง?	 เมื่อดินมันเสียแก้ปัญหายาก	 หรือจน
ปัญญาจะแก้	 ท่านผู้มีดีกรีสูงๆทั้งหลายก็ชักชวนให้เลิกใช้ดินไปใช้วิธีเล่นกลให้
ดู	 คือ	 ปลูกผักไร้ดิน	 (Hydroponic)	 มีคนทำตามกันมากมายเพราะตื่นเต้นว่า
เหนือกว่าผู้อื่นเราก็ได้ผักที่ปลูกด้วยการใช้เคมีล้วนๆประมาณ	 3-16	 ชนิด	
ละลายน้ำเลี้ยงผักให้เรากินแล้วโฆษณาประชาสัมพันธ์ว่า	 “ผักไร้สาร”	 ทำให้
ประชาชนหลงเชื่อนึกว่า	 ไม่ได้ใช้เคมีปลูก	 ที่จริงท่านปลูกในโรงเรือน	 ที่แมลง
เข้าไม่ได้	 เพื่อปกป้องผักที่แสนจะอ่อนแอโดยไม่ได้ใช้ยาฆ่าแมลงแต่	 ปลูกด้วย
เคมีล้วนๆแล้วจะเอาธาตุรองที่ไหนสักนิด	 เพราะไม่มีดินที่มีจุลลินทรีย์ช่วย
เหมือนผักธรรมชาติหรือผักออร์แกนิค		 เมื่อเราผิดธรรมชาติมากเท่าใดมะเร็งก็
จะถามหามากเท่านั้น	 	 ท่านที่มีการศึกษาสูงๆ	 ร่ำรวยกินอยู่อย่างธรรมชาติทั้ง
หลายก็เตรียมเก็บเงินไว้จ่ายค่ายา	 คีโมแพงๆที่หมอเขาแจ้งว่าอย่างดีที่ฝรั่งเขา
เพิ่งทำมาล่าสุดแล้วกันส่วนชาวบ้านถ้าเป็นมะเร็งก็กินยาหม้อเอานะอาจตาย
น้อยกว่าทรมานน้อยกว่า	 แต่ถ้าให้ดีทั้งรวยทั้งจนเรามาหาทางไม่เป็นมะเร็งไม่ดี
กว่าหรือสรุปอย่าโง่ตามฝรั่ง	ทั้งเรื่องเกษตรและเรื่องการแพทย์	จะดีมั๊ยเอ่ย	

สำหรับผักไฮโดรโปนิค	 (ไร้ดิน)	 ท่านกำลังเล่นกลให้คนเข้าใจว่าท่านเก่ง
เหนือมนุษย์				เหนือธรรมชาติปลุกพืชโดยไม่ใส่ดิน	แล้วอ้างว่า	“ปลอดสาร”	จริง
อยู่ไม่ได้ใช้ยาฆ่าแมลงเพราะปลูกในโรงเรียนแต่ท่านใช้เคมีล้วนๆ	 ในการเลี้ยง
ต้นไม้	 ท่านน่าจะรู้อยู่แก่ใจว่าโภชนาการในผักของท่านมีน้อยนิด	 เมื่อเทียบกับ
ผักที่ปลูกแบบธรรมชาติหรือผักออร์กานิค	 ท่านกำลังบั่นทอนความแข็งแรงและ
อายุขัยของผู้บริโภค	 และกำลังดึงให้ประเทศชาติต้องตกเป็นเบี้ยล่างของผู้ที่
ขายปุ๋ยเคมี	 เครื่องมือ	 อุปกรณ์	 โรงเรียน	 ซึ่งส่วนใหญ่ก็ต้องสั่งเข้าจากต่าง
ประเทศในประเทศตะวันตกบางประเทศหรือในทะเลทรายเขาจำเป็นต้องใช้	
Hydroponic	 เพราะเขาไม่มีดินจะปลุก	 แต่นี่ประเทศไทย	ปู่ย่าตายาย	 เคยใช้วิธี
ธรรมชาติที่ยั่งยืนมา	200	ปี	ดินไม่เคยเสื่อม	แต่	50-60	ปี	ที่ผ่านมาดินเราเสื่อม
เกือบหมดแล้วเพราะวิชาเกษตรมีที่พวกท่านนำมาถ่ายทอดให้เกษตรกร	 อาหาร
อะไรที่มันผิดจากธรรมชาติดั้งเดิมตั้งแต่การปลูก	การประกอบอาหาร	ขบวนการ
ผลิตการเก็บรักษา	 ไม่เคยไม่มีผลเสียต่อสุขภาพเลย	 ยกเว้นมนุษย์ไม่รู้เท่านั้น		
ยกตัวอย่าง	 อาหารและเครื่องดื่มที่อุ่นด้วย	 เครื่องไมโครเวฟ	 ประหยัดเวลาได้
มากมาย	 แต่อาหารหรือเครื่องดื่มนั้นโครงสร้างโมเลกุลมันก็ผิดธรรมชาติไป
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แล้ว	 ไม่เชื่อลองเอาซาลาเปลา	หรือขนมปังไปอุ่นให้ร้อนดู	แล้วทิ้งไว้ให้เย็น	 เรา
จะพบว่ามันแข็ง	 แบบที่เราไม่สามารถทำให้แข็งได้	 โดยวิธีธรรมดาใดๆได้เลย	
เรากินเข้าไปก็เท่ากับได้สิ่งแปลกปลอมที่ไม่มีในธรรมชาติ	แล้วอะไรจะเกิดขึ้น	ก็
ใช้สามัญสำนึกคิดดูได้	ไม่ต้องรอผล	การวิจัยอะไร	ออกมาแล้วค่อยเชื่อท่านอาจ
จะเป็นมะเร็งตายไปก่อนแล้วลูกหลาน	 ถึงจะรู้ว่ามันมีผลร้ายต่อสุขภาพของท่าน	
แต่ท่านชอบเพราะมันเร็วดี	สะดวกดี	ขออภัยแบบนี้โบราญเองเรียกว่า	 “มักง่าย”	
คือ	ชอบอะไรที่มันง่ายดี	เรากำลังหลอกให้เราตาย	“ง่ายดี”	เหมือนกันจ้า	 กา ร
ที่ผู้ใดบริโภคเกษตรอินทรีย์ก็จะได้สารต้านอนุมูลอิสระมากมายมโหฬาร	 เมื่อ
เทียบกับผู้ที่กินผักเคมีหรือไฮโดรโปนิค	 นั่นคือคำตอบที่ว่าทำไมคนนี้เป็นมะเร็ง
อีกคนไม่เป็นมะเร็ง	ทั้งๆที่การทำงานการใช้ชีวิตทุกๆ	อย่างเหมือนๆ	กัน	แต่การ
เลือกกิน	“เฉลียว”	ไม่เหมือนกันจ้า	

3.	ท่อน้ำเหลืองและต่อมน้ำเหลืองอุดตัน	 	 	 	ประสบการของแพทย์แผนไทยพบ
ว่า	 ส่วนใหญ่มะเร็งเกิดจากระบบน้ำเหลืองไม่ดี	มีการอุดตัน	 ไม่หมุนเวียนเพราะ
ขาดการขยับเขยื้อน	 ของร่างกาย	หรือเกิดจากสารพิษตกค้างในระบบน้ำเหลือง	
ถ้าไม่แก้ไขต่อมน้ำเหลืองหรืออวัยวะใกล้เคียงจะอักเสบ	 ถ้าทิ้งไว้นานอวัยวะ
หรือตัวต่อมน้ำเหลืองเอง	 สปอร์ของเชื้อราที่ฝังตัวอยู่ก็จะก่อตัวเป็นมะเร็ง	 สัณนิ
ฐานว่าเมื่อน้ำเหลืองไม่หมุนเวียนหรืออักเสบ	 การนำออกซิเยนเข้าสู่เซลล์ก็ไม่ดี	
จนต่ำถึงขั้นเซลล์มีสภาพเป็นกรดและแรงดันไฟฟ้าตกสปอร์ของราก็เจริญ
เติบโตขึ้นได้	 การขจัดเซลล์มะเร็งก็ไม่ทันเพราะน้ำเหลืองไม่ดีและไม่หมุนเวียน
ภูมิต้านทานต่ำเกิน	 ถ้าผู้นั้นชอบกินของหวานหรือเป็นเบาหวานเซลล์มะเร็งก็จะ
เริ่มขยายต่อไปเรื่อยๆ	 ก็จะกลายเป็นก้อนเนื้องอกของกลุ่มเซลล์มะเร็ง	 ฉะนั้น
การทำกัวซาวเพื่อไล่น้ำเหลืองที่อุดตัน	ประกอบกับการพอก	ดูดพิษออกเพื่อขจัด
การอักเสบเรื้อรังจึงเป็นวิธีที่บำบัดมะเร็งได้ผล	 	 แม้แต่การนวดน้ำเหลือง	
(Lymphatic	 Drouin)	หรือการอบสมุนไพร	 (Herbal	 Skam	 Sauna)	ที่ถูกวิธีก็มี	
ส่วนในการบำบัดมะเร็งได้	 เพราะความจริงและสมุนไพรจะช่วยกระตุ้นให้หลอด
น้ำเหลืองและหลอดเลือดขยายตัว	 หมุนเวียนเอาออกซิเยนเข้าเซลล์และขจัดพิษ
ได้ดีขึ้น	 กระตุ้นภูมิต้านทานและเอาพิษออกทางผิวหนัง	 สมุนไพรบางตัวเมื่อ
หายใจเข้าไป	 ก็ดูดซึมเข้ากระแสเลือดได้โดยไม่ต้องฉีดเข้าเส้น	 (ถ้าไม่เชื่อลอง
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ดมยาสลบดู)	 มีสรรพคุณในการยับยั้งการเกิดได้	 ซึ่งน่าจะเกิดจากการไปขจัดส
ปอร์ของเชื้อรา	

4.	น้ำมันพืช	 	 	ตั้งแต่	 2558	 เป็นที่ประจักษ์กันแล้วว่าน้ำมันพืชที่คนไทยหลง
เชื่อ	 (รวมทั้งวงการแพทย์)	 ว่าดีกว่าน้ำมันมะพร้าวและน้ำมันหมู	 (หมูที่เลี้ยง
อย่างธรรมชาติ)	 นั้นมันกลับตะละปัด	 ความเชื่อเรื่องน้ำมันหรือไขมันอิ่มตัวไม่ดี
โดยไม่รู้แม้แต่	 “อิ่มตัว”	จากอะไร	 “ไม่อิ่มตัว”	จากอะไร	ฝรั่งเขามีงานวิจัยมาอ้าง
ที่เชื่อเขาอย่างหลับหูหลับตามาร่วม	50	ปี	ป่วยกันทั้งประเทศทั้งโรคมะเร็ง	หัวใจ	
อ้วน	ฯลฯ	

และโรคอื่นๆ	 อีกทั้งค่อยๆ	หูตาสว่างทีหลัง	 (รอวิจัยรุ่นลูกแล้วค่อยเชื่อนะ)		
ที่ไม่เฉลียวใจกันเลยก็คือน้ำมันพืชที่ขายนั้นใส่ในขวดพลาสติก	 น้ำมันทุกชนิด
จะละลายสารพิษที่ก่อมะเร็งจากพลาสติกที่อ้างว่าเป็นพลาสติกชั้นดี	 (PET)	
สะดวกกว่าใช้ขวดแก้วเพราะมันไม่แตก	 เราก็ได้สารก่อมะเร็งแถมมาด้วยตลอด
เวลาครึ่งทศวรรษ	พวกเราเข้าข่ายชอบอะไรที่มันสะดวกไม่แตกง่าย	ไม่ต้องระวัง
เหมือนขวดแก้ว	เราก็ต้องจ่ายค่า	“มักง่าย”	เช่นกัน	

5.	 ภาชนะพลาสติกที่ใส่อาหาร	 โดยเฉพาะถุงพลาสติกที่สัมผัสอาหารกันจน
เป็นเรื่องธรรมดาสำหรับคนไทย	จะเห็นได้จากการซื้ออาหารและเครื่องดื่มตั้งแต่
เช้าถึงเย็น	 เช้าก็ซื้อน้ำเต้าหู้ร้อนๆ	 เทใส่	 “ถุงร้อน”ที่เขาบอกว่าไม่เป็นไร	 ที่ไม่
เป็นไรคือไม่ละลายเมื่อถูกน้ำร้อน	แต่สารก่อมะเร็งจำนวนไม่มากนัก	ไม่กี่ส่วนใน
ล้านส่วน	 แต่ถ้ากินเข้าไปทุกวันๆ	 สะสมเข้าไปแรมปีก็คงนึกภาพออกว่ามันจะส่ง
ผลต่อสุขภาพของท่านอย่างไร	มีข้อมูลเบื้องต้นว่า	การใส่น้ำร้อนๆ	เข้าไปแบบนี้
สารเคมีบางตัวละลายได้มากกว่าใส่น้ำเย็นถึง	 50	 เท่าซึ่งปาท่อโก๋ทอดด้วยน้ำ
มันร้อนๆ	 ที่ใส่ถุงพลาสติก	 น้ำมันละลายสารเคมีจากภาชนะ	 พลาสติกได้
มากกว่าน้ำแน่นอน	 ตกเย็นก็ซื้ออาหารถุงกลับบ้าน	 อาหารทุกชนิดมีน้ำมันอยู่
ด้วย	 ยิ่งถ้ากำลังร้อนๆ	 อยู่ก็คิดดูเอาเองว่าท่านได้รับสารเคมีเข้าไปเท่าไหร่	 	 มี
วิจัยออกมาชัดเจนว่ากล่องโฟมถ้วยโฟมโปลี่สไตรีน	มีสารก่อมะเร็งแน่นอนหลัง
จากใช้กันมาครึ่งศตวรรษเพิ่งจะรู้	 ท่านจะรอผลการวิจัย	 ของถุงร้อนถุงเย็นออก
มาแล้วค่อยเชื่อ	 ก็อาจจะเข้ากรณีรู้เมื่อเป็นมะเร็งซะแล้วจ้า	 โปรดใช้ภาชนะแก้ว	
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เซอรามิคแบบโบราญเขาใช้ปลอดภัยสุด	 สเเตนเลสก็รองลงมา	 เพราะสแตนเล
สมีหลายเกรด	เกรดต่ำก็ไม่ค่อยปลอดภัยนักแต่ก็ยังดีกว่าพลาสติแน่นอน	

6.โลหะหนัก	 	คนไทยละเลยหรือไม่มีความรู้เรื่องอันตรายของโลหะหนัก	 เพิ่ม
เริ่มตื่นตัวเมื่อมีกรณี	 ชาวกะเหรี่ยงที่ป่วยและเสียชิวิตเนื่องจากสารตะกั่วปน
เปื้อนในห้วย	 คลิตี้	 ที่เหมือนตะกั่วปล่อยลงในห้วยที่ชาวบ้านบริโภคน้ำในห้วย
นั้น	 	แต่ถ้าถามว่าน้ำมันเบนซิน	ทำไมถึงต้องโฆษณาว่าไร้สารตะกั่ว	คนไทยก็ไม่
ค่อยตระหนักว่าทำไมต้องใช้เบนซินไร้สารตระกั่วด้วยไม่เข้าใจว่าเราแค่หายใจ
เอาไอเสียเข้าไปเล็กๆ	 น้อยๆ	 จะเป็นอันตรายมากมายนักหรือ	 ทำนองเดียวกัน		
ในปากของคนไทยที่อุดฟันทุกคน	 มีสารตะกั่วคอยทำร้ายเราอยู่ตลอดเวลา	 คือ	
สารอะมัลกั้มที่หมอฟันอุดฟันให้เรามาเป็นมาตรฐานสูงกว่าครึ่งศตวรรษ	 สารอะ
มิลกิม	 (สีเงิน-ดำ)	 เป็นอัลลอยประกอบด้วย	ปรอทกว่า	50%	สารปรอทสามารถ
ระเหิดเข้าไปในกระแสเลือดได้ตลอดเวลา	 นอกจากนั้นเมื่อเวลาเคี้ยวอาหาร	 ก็
จะมีบางส่วนสึกกร่อน	 หลุดเข้าไปกับอาหาร	 ที่เรากินเข้าไปสารอะมัลกั้มนี้	 ผลิต
โดยบริษัทยักษ์ใหญ่ที่มีอิทธิพลทางการเมืองมากในสหรัฐอเมริกา	 แต่ทั่วโลกรู้
ถึงพิษ	 ภัยของอะมัลกั้มกันหมดแล้ว	 เช่นใน	 เยอรมัน	 อังกฤษ	 และกลุ่มประเทศ
สแกนดิเนเวีย	ห้ามใช้กันมานานแล้ว	 เขาใช้สาร	คอมโพสิท	 (Composit)	ซึ่งมีสี
สวยเหมือนฟันอุดแทน	 แต่ทันตแพทย์ไทยไม่ชอบเพราะเสียเวลาในการอุดฟัน
มากกว่าอะมัลกั้ม	 3	 เท่า	 จึงไม่สนใจ	 สุภาพสตรีไทยรักสวยรักงาม	 ส่วนมากก็
ต้องทาลิปสติคสีสุดสวย	 ถามว่าเวลากินอาหารแล้วลิปสติกที่คุณเธอทาอยู่มัน
จางหายไปไหน?	 ถ้าคิดทุกคนก็รู้ว่ามันเข้าไปกับอาหารนะสิ	 จี้ที่สุดสวยส่วนมาก
มีสารตะกั่วอยู่ด้วย	คุณเธอก็กินเข้าไปวันละหลายๆ	มื้อ	“ตายไม่ว่าขอให้สวย”	ที่
จริงถ้าเรากลับไปหาธรรมชาติ	 อาจใช้น้ำยาอุทัยแทนก็สวยได้	 กินเข้าไปก็แก้
ร้อนใน	 เป็นสมุนไพรธรรมชาติ	 เสียเงินให้คนไทยก็เล็กน้อยไม่ได้เสียดุลการค้า
แพงๆ	ให้ต่างชาติ	แล้วยังเสียสุขภาพให้เราอีก	

ที่จะเปิดหูเปิดตาศึกษาพิษภัยของอะมัลกัมจะชอบอ้างว่าแข็งแรงกว่าคอม
โพสท	 ซึ่งปัจจุบันไม่จริงเสียทั้งหมด	 ที่จริงคอมโพสท	 นอกจากสวยงามเหมือน
เนื้อฟันจริงแล้ว	 การอุดไม่ต้องการเนื้อฟันออกมากเหมือนการอุดด้วยอะมัลกัม	
สารปรอทนั้นเป็นต้นเหตุให้เกิดมะเร็ง	โรคสมองและโรคความเสื่อมอีกมากมาย	
โลหะหนัก	 เป็นสิ่งที่ผิดธรรมชาติดั้งเดิมของมนุษย์	ซึ่งโอกาสจะได้โลหะหนักเข้า
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สู่ร่างกายนั้นแทบจะไม่มีเลย	 แต่ปัจจุบันมาจากทุกทิศทุกทาง	 โดยเฉพาะจากสิ่ง
แวดล้อมและเครื่องสำอาง	กลไกของโลหะที่เข้าไปทำร้ายร่างกายอย่างไร	ยังไม่
ชัดเจนนัก	เพราะวงการแพทย์ทางเลือกเช่น	ศาสตร์	โฮมิโอพาธี	(Homeopathy)		
จะเข้าใจเรื่องการสั่นสะเทือน	 (vibration)	 ของสสารที่มีตามธรรมชาติ	
vibration	 นี้	 จะส่งผลในระดับเซลล์	ทำให้เซลล์กลายพันธ์	 หรือทำงานผิดปกติ
ได้	 แต่ถ้าดูจากผลลัพธ์	 จะเห็นได้ชัดเจนว่า	 โลหะหนักหลายตัวมีผลต่อการเกิด
โรคมะเร็ง	

									7.ภูมิต้านทาน	ต่ำกว่าระดับ	ธรรมชาติดั้งเดิม				ซึ่งมีผลให้การขจัด	เซลล์ที่
เริ่มกลายพันธ์เป็นเซลล์มะเร็งไม่ทัน	ปล่อยให้มะเร็งขยายตัวไปเรื่อยๆ	จนเอาไม่
อยู่จนพัฒนาไปเป็นมะเร็งชั้นสูงขึ้นๆ	 โดยทั่วไปทางการแพทย์กว่าจะตรวจพบว่า	
บุคคลนั้นๆ	 เป็นมะเร็ง	ก็มักจะเจอในขั้น	 3	หรือ	 4	แล้ว	นานๆจะเจอขั้น	 2	สักที	
มะเร็งขั้น	1	และ	2	เกือบไม่มีอาการอะไรให้สังเกตได้ง่ายๆ	หรือตรวจไม่พบโดย
วิธีการตรวจทางการแพทย์ถึงแม้ในปัจจุบัน	 ได้พัฒนาเทคโนโลยีให้ตรวจมะเร็ง
พบล่วงหน้าได้มากขึ้น	 แต่ก็เป็นที่น่าเสียดาย	 แต่ละวิธีอาจกลายเป็นต้นเหตุของ
มะเร็งเสียเอง	เช่น	การเข้าตรวจด้วย	PET	CT	SCANS	และ	Memmogram	อาจรู้
ผลว่าเริ่มเป็นมะเร็งขั้นต้นๆ	แต่ทั้ง	 2	วิธี	 เป็นการใช้รังสีที่รุนแรงมาก	จนมีความ
เห็นจากนักรังสีวิทยา	ว่า	การเข้าตรวจโดยวิธี	PET	CT	SCANS	หนึ่งครั้ง	ท่านจะ
ได้รับรังสีเข้ามาในร่างกาย	 เทียบเท่ากับอยู่ห่างจากระเบิดปรมณูที่ทิ้งที่ฮิโรชิมา	
2-4	ก.ม.	และการนำตรวจหามะเร็งเต้านมด้วยวิธี	Memmogram	ถ้าครบ	5	ครั้ง	
ท่านจะมีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมสูงกว่ามาก	 เมื่อเทียบกับคนที่ไม่ได้ตรวจด้วย
วิธีดังกล่าว	ทำนองเดียวกับการตรวจจะให้รู้ว่าเป็นมะเร็งแน่หรือไม่	 โดยการตัด
ชิ้นเนื้อไปตรวจ	 Biopsy	 ก็เหมือนกับการเปิดรังแตนของมะเร็งให้มีโอกาสแพร่
ไปทั่วร่างกาย	หรือทำให้อวัยวะส่วนนั้นอักเสบจากบาดแผลในการตัดชิ้นเนื้อไป
ตรวจซึ่งจะทำให้มะเร็งลุกลามไปอีก	 คนป่วยอาจเสียชีวิตโดยไม่จำเป็น	 เพราะ
ความต้องการจะวินิจฉัยมะเร็งให้แน่นอนของแพทย์	 ซึ่งไม่คุ้มเลย	 แต่แพทย์ก็มี
เหตุผลว่า	 เพื่อป้องกันตนเองโดยมีหลักฐานแน่ชัดว่าวินิจฉัยไม่ผิด	 เพื่อจะได้สั่ง
การผ่าตัด	 ฉายแสง	 คีโมได้อย่างสบายใจ	 	 ในสหรัฐอเมริกามีการเก็บสถิติว่า
สาเหตุการตายอันดับหนึ่งของคนป่วย	คือ	การรักษาผิดพลาดของหมอเองไม่ใช่
จากโรคภัยไข้เจ็บ	
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ต่อมสร้างภูมิต้านทาน		ผลิตเม็ดเลือดขาว	

	 	 1.		ต่อมทอนซิลและอะดินอยด์	(tonsils	&	adenoids)	

	 	 2.		ต่อมไทมัส	(thymus)	

	 	 3.		ไขกระดูก	(bone	marrow)	

	 	 4.		ม้าม	(spleen)	

	 	 5.		ต่อมที่อยู่ระหว่างผนังลำไส้	(peyer’s	patch)	

	 	 6.		ไส้ติ่ง	(appendix)	

	 	 7.		ต่อมน้ำเหลือง	(lymph	nodes)	

				8.	อากาศ,	น้ำ,	สิ่งแวดล้อม	อธิบายในบทที่	

				9.	ความเครียด	(อธิบายไว้มากแล้ว)	

				10.อื่นๆ	

บทสรุป	
	 สรุปมะเร็ง	 คือ	 โรคทางวัฒนธรรมและความเจริญทางวัตถุที่ไทยเราโดน
ครอบงำให้เปลี่ยนไปจากเดิม	 จะเห็นได้ชัดเจนว่ามะเร็งสมัยก่อนที่เรายังไม่
เจริญทางวัตถุ	 เราเป็นกันน้อยนิด	 แต่พอเรากินอาหารตามฝรั่ง	 ใช้ชีวิตเลียน
แบบฝรั่ง	ติดวัตถุตามฝรั่ง	วิ่งไล่ตามเงินแบบฝรั่ง	ฯลฯ	มะเร็งก็เพิ่มขึ้นไม่หยุดยั้ง	
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ดูเหมือนจะเป็นไปตามกิเลสของคนไทยที่สูงขึ้น	ๆ	มาตลอด	วัดได้ด้วยศีล	5	รู้สึก
เราจะผิดศีล	5	มากเข้าขั้นเป็นระดับผู้นำของโลก	มะเร็งมันก็ทำหน้าที่ของมันคือ
ทำร้ายพวกเรามากขึ้นตามไปด้วย	
	 จุลินทรีย์ที่เป็นต้นเหตุที่แท้จริง	 (ในความเชื่อของแพทย์ทางเลือกแบบ
ตะวันตกและแพทย์ตะวันออกรวมทั้งของผู้เขียน)	 การจะบำบัดก็มีรายละเอียด
ให้ดูอยู่หลายเรื่อง	 แต่ปัญหาที่ว่าทำไมคนไทยยุคนี้จึงมีจุลินทรีย์เข้าไปใน
ร่างกายมากกว่าเมื่อก่อนได้อย่างไร	 จึงเป็นมะเร็งกันมากมาย	 สรุปได้ไม่ยาก
เพราะเรากินเนื้อ	 นม	 ไข่	 กันมากขึ้น	 เนื้อ	 นม	 ไข่	 ส่วนใหญ่ก็เลี้ยงแบบ
อุตสาหกรรม	(อุตส่าหากรรม)	สัตว์ถูกเลี้ยงอย่างผิดธรรมชาติ	ถูกทรมาน	กักขัง	
อ่อนแอผิดธรรมชาติก็ป่วยเป็นธรรมดา	 จึงจำเป็นต้องใช้ยาปฏิชีวนะกันเป็น
ประจำ	 ยาปฏิชีวนะทำจากเชื้อราซึ่งสปอร์ของเชื้อราทนความร้อนได้เกิน	 100°C	
มีความทนทานที่จะรอจนมนุษย์กินเข้าไปแล้วไปฝังตัวอยู่ตามจุดต่าง	 ๆ	 ใน
ร่างกายได้เป็นแรมปี	

	 เมื่อใดภูมิต้านทานต่ำซึ่งก็ต้องต่ำแน่นอนถ้าคนไทยกินน้ำตาลกัน
มโหฬาร	 น้ำตาลก็เผอิญเป็นอาหารหลักของมะเร็ง	 นอกนั้นก็มีปัจจัยเกื้อหนุน
มะเร็งอีกมากมาย	 ตั้งแต่วิถีชีวิตที่เคร่งเครียด	 กิเลสครอบงำ	 อากาศที่มี
ออกซิเจนต่ำในรถยนต์และสำนักงาน	 โลหะหนัก	 สารเคมี	 การขาดการออก
กำลังกาย	ไม่โดนแดด	ไม่ถอดรองเท้าเดินดิน	ดื่มน้ำผิดธรรมชาติ	กินอาหารจาก
ไมโครเวฟ	อาหารสำเร็จรูป	เครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูง	ฯลฯ	
	 ป้องกันดีว่ารักษา	การป้องกันมะเร็งที่สำคัญคือ	 งดกินเนื้อ	นม	 ไข่	น้ำตาล	
อาหารถุง	 (พลาสติก)	 เปลี่ยนยากเพราะเคยชินและเสพติดเสียแล้ว	แต่ก็เปลี่ยน
ได้ถ้าเริ่มจากน้อยไปมากด้วยความมุ่งมั่นที่จะสู้กับวัฒนธรรมฝรั่งที่กำลังจะ
ทำให้เราเป็นเมืองขึ้นทางวัฒนธรรมและการเงิน	ต้องสู้เพื่อลูกหลานและประเทศ
ชาติ	 สงครามนี้สู้ได้เพราะเรารู้เขารู้เรา	 อยู่ที่ว่าเราจะสู้ด้วยใจหรือเปล่าเท่านั้น
เอง	
	 เป็นที่น่าเสียดายว่าแพทย์แผนไทยที่ผู้เขียนได้ไปสังเกตการณ์มาหลาย
แห่ง	ผู้เขียนมั่นใจในผลการรักษา	แต่แพทย์ไทยทุกคนมีแต่ความหวาดกลัวที่จะ
เปิดเผยตัวเพราะตามกฎหมายมิอาจอ้างว่ารักษาโรคมะเร็งได้	 เสี่ยงที่จะถูกกลั่น
แกล้งหรือถูกจับกุม	ฟ้องร้อง	 ให้ปิดสถานประกอบการ	ทั้ง	ๆ	ที่ผลงานก็ปรากฏ
ชัดว่ารักษาได้ผลดีกว่า	 คุ้มค่าใช้จ่ายกว่า	สำหรับผู้ป่วยเองเมื่อรักษาหายแล้วก็
ไม่ต้องการกลับไปตรวจที่โรงพยาบาลอีกเพราะรู้ว่าอาจโดนสั่งให้ตัดชิ้นเนื้อไป
ตรวจเพื่อยืนยันว่าหายจากมะเร็งจริง	หรือตรวจด้วยวิธีอื่น	ๆ	ที่อาจอันตราย	ต้อง
เสียค่าใช้จ่ายสูงและเสียเวลามาก	 เพราะฉะนั้นผู้เขียนจึงไม่อาจเปิดเผยชื่อ
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หมอไทยที่เก่ง	ๆ	ในการรักษามะเร็งในเล่มนี้ได้อย่างน่าเสียดาย	เพราะกฎหมาย
ของไทยเขียนด้วยความดูแคลนภูมิปัญญาของไทย	 ไม่เหมือนประเทศจีนที่เขา
ส่งเสริมแพทย์ทั้งสองทาง	จึงเป็นแพทย์องค์รวมที่เอาข้อดี	ๆ	มาเสริมกันได้	ของ
ประเทศไทยเราโดนล้างสมองจากฝรั่งจึงกลายเป็นการแพทย์ไม่มีทางเลือก	 ซึ่ง
ฝรั่งเขาได้ประโยชน์จากความทุกข์ยากของคนไทย	 โดยอาศัยการวางแผน
ล้างสมองอย่างแยบยล	 ไทยเราก็อ่อนในเรื่องรักษาวัฒนธรรมจึงอยู่ในสภาพดัง
กล่าว	
	 การแก้ไขก็ต้องอยู่ที่ผู้นำของประเทศ	 ถ้าเราเลือกได้ก็คงต้องเลือกคนที่มี
ความเป็นผู้นำ	 กล้าที่จะแก้ไขระบบการศึกษาของประเทศเสียใหม่	 แก้กฎหมาย
ที่เอื้อต่อต่างชาติจนเกินไป	 ฟื้นฟูวัฒนธรรมของไทย	 รวมทั้งอุ้มชูปกป้องแพทย์
แผนไทยให้มีศักดิ์ศรี	 ไม่ใช่ว่าไม่มีผลการวิจัยทางการแพทย์ถือว่าเป็นเรื่องผิด
กฎหมาย	 เหลวไหล	 งมงาย	 ดูถูกบรรพบุรุษ	 แบบนี้ก็จะถึงวันที่คนไทยไม่มีอะไร
จะภูมิใจในความเป็นไทย	 และเมื่อนั้นก็พร้อมที่จะถูกกลืนชาติ	 เพราะคนในชาติ
ยินดีในการใช้วัฒนธรรมฝรั่ง	จะแก้กันไหวหรือไม่ก็อยู่ที่สู้หรือไม่แค่นั้นเอง	

สรุปประเด็นหลักที่ทำให้มนุษย์เป็นมะเร็ง	
การกินการอยู่ผิดธรรมชาติที่มนุษย์โดนกิเลสครอบงำจิตใจ	 บังคับให้ผิด

ธรรมชาติดั้งเดิมในเรื่องสำคัญ	ๆ	ดังนี้	

ผิดธรรมชาติดั้งเดิม ผลเสียที่เป็นปัจจัยทำให้เกิดมะเร็ง
-	เริ่มจุดไฟเป็น	เมื่อประมาณ	
10,000	ปีมาแล้ว	ทำให้เริ่มกิน
อาหารสุก	ลดการกินอาหารสด		
	 กินอาหารสุกผิดธรรมชาติ
ดั้งเดิม	ไม่มีสัตว์ในป่าชนิดใดที่
กินของสุก

-	ความร้อนทำลายเอนไซม์ที่อยู่ใน
อาหารทั้งหมด	
-	เอนไซม์หลายตัวกำจัดมะเร็ง	
-	อายุไขสั้นลง	เพราะขาดเอนไซม์ซึ่ง
เป็นพลังแห่งชีวิต	

-	เริ่มสร้างอาวุธได้	ประมาณ	
10,000	ปีที่แล้ว	
	 กินเนื้อสัตว์ผิดธรรมชาติดั้งเดิม

-	ทำให้มีความสามารถฆ่าสัตว์มาปิ้ง
ย่างกินได้	ทำให้เกิดมะเร็ง	
-	เริ่มติดใจในการกินเนื้อสัตว์	
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-	เริ่มนำสัตว์มาเลี้ยงเพื่อทยอย
ฆ่ากินเมื่อไม่มีผลไม้	พืชผัก	จะ
กินในหน้าหนาว	ประมาณ	
6,000	ปีที่แล้ว		
	 กินนมเมื่อเลยวัยทารก	และกิน
นมจากสัตว์ผิดธรรมชาติดั้งเดิม	

-	เริ่มกินนมสัตว์เมื่อไม่มีอะไรจะกิน	
-	นมเป็นเหตุให้เกิดมะเร็งและโรคอื่น	
ๆ

-	เริ่มทำเกษตรกรรมและสามารถ
สร้างภาชนะหุงต้มได้	ประมาณ	
6,000	ปีที่แล้ว	
-	กินข้าวผิดธรรมชาติดั้งเดิม	
อาหารดั้งเดิมคือ	ผลไม้	พืชผัก	
ถั่ว	และเมล็ดเปลือกแข็ง

-	เริ่มกินข้าว	(ธัญพืช)	ที่หุงต้มด้วย
ภาชนะ	
บนไฟ	
-	ข้าวไม่มีเอนไซม์เหลือ	
-	ข้าวอุดมด้วยแป้ง	ถ้ากินมาก	ๆ	ก็จะ
ทำให้เกิดฮอร์โมน	Eicosanoids	
ตัวเลวสูง	ทำให้ลด	
ภูมิต้านทาน	กระตุ้นการอักเสบและ
เซลล์แบ่งตัวเร็ว	

ผิดธรรมชาติดั้งเดิม ผลเสียที่เป็นปัจจัยทำให้เกิดมะเร็ง
-	เมื่อทำเกษตรกรรมได้ก็ไม่ต้อง
เข้าป่าไปหาอาหาร	มีเวลาว่าง
คิดทำอะไรให้ผิดธรรมชาติไป
เรื่อย	ๆ	เพื่อสนองกิเลส

-	ข้าวซึ่งไม่ใช่อาหารดั้งเดิมของ
มนุษย์,	กินมากไปก็มีส่วนให้เกิด
มะเร็ง	นี่คือคำตอบที่ชาวแมคโคร
ไบโอติก	หรือ	ชีวจิต	ที่กินข้าวกล้อง
มากมายทำไมถึงยังเป็นมะเร็ง	
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-	เริ่มมีความสามารถสร้างบ้าน
อยู่ได้	ประมาณ	7,000	ปีที่แล้ว	
-	มีรถยนต์	ประมาณ	100	ปีที่แล้ว	
-	โดนแดดน้อยลงหลายสิบเท่า	
-	ออกกำลังกายน้อยลง	ผิด
ธรรมชาติดั้งเดิม

-	โดนแดดน้อยลงไปเรื่อย	ๆ	ซึ่งแดด
เป็นพลังชีวิตที่มนุษย์มองข้าม	
ทำให้ขาดวิตามินดีธรรมชาติที่
ป้องกันมะเร็งทุกชนิด	ทำให้กระดูก
และสุขภาพโดยรวมแข็งแรง	
-	ออกกำลังกายน้อยลงเรื่อย	ๆ	

-	เริ่มกินน้ำมันพืชแบบ
อุตสาหกรรม	(ไขมันไม่อิ่มตัวที่
ผ่านความร้อนแล้วกลายเป็น	
Trans	fat)	ประมาณ	60	ปีที่แล้ว	
	 อาหารที่ไม่มีตามธรรมชาติ	

-	มีส่วนทำให้เกิดมะเร็ง	โรคหัวใจ	
โรคอ้วน	โรคความเสื่อมอื่น	ๆ

-	เริ่มใช้ยาปฏิชีวนะที่มาจากเชื้อ
ราสกัด	100	ปีมาแล้ว	

-	สปอร์ของเชื้อราที่มากับยา
ปฏิชีวนะก็เหมือนระเบิดเวลาที่จะ
ก่อมะเร็งในอนาคต	

-	เริ่มผลิตน้ำตาลทรายแบบ
อุตสาหกรรม	กว่า	100	ปีมาแล้ว	
	 น้ำตาลทรายไม่มีในธรรมชาติ	

-	น้ำตาลทราย	เป็นอาหารหลักของ
มะเร็ง	และเป็นต้นเหตุของสารพัด
โรค	รวมทั้งลดภูมิต้านทานของ
ร่างกาย	ยิ่งทำให้มะเร็งเกิดง่ายขึ้น	

-	อาหารสำเร็จรูปและอาหารขยะ	
รวมทั้งบะหมี่สำเร็จรูป	ประมาณ	
60	ปีที่แล้ว	
	 เป็นอาหารที่ห่างไกลธรรมชาติ
ดั้งเดิม

-	ไม่มีเอนไซม์	ไม่มีไฟเบอร์	มีคุณค่า
อาหารต่ำ	มีสารเคมี	แต่งกลิ่น	สี	รส	
มีน้ำตาลมาก	ส่วนใหญ่มีน้ำมันพืช
ที่ผ่านการทอดแล้วทอดอีก	
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ผิดธรรมชาติดั้งเดิม ผลเสียที่เป็นปัจจัยทำให้เกิดมะเร็ง
-	มีไฟฟ้าใช้	ประมาณ	70	ปีมา
แล้ว	(ในประเทศไทย)

-	นอนดึกขึ้น	ตื่นสายกว่าธรรมชาติ
ดั้งเดิม	ทำให้โกรทฮอร์โมนและเม
ลาโทนินหลั่งน้อยลง	ทำให้ภูมิ
ต้านทานลดลง	มะเร็งชอบ	

-	มีเครื่องปรับอากาศ	(แอร์)	ใช้	
ประมาณ	70	ปีมาแล้ว

-	ทำให้อากาศภายในมีออกซิเจนต่ำ
ลง	พร้อมกับคาร์บอนไดออกไซด์สูง
ขึ้น	โดยเฉพาะในรถยนต์ที่จราจร
ติดขัด,	ในห้องประชุม	เป็นต้น	
มะเร็งชอบ	

-	มีทีวี	มือถือ	Smart	Phone -	ทำให้นั่งมากขึ้นเรื่อย	ๆ	น้ำเหลือง
ไม่ได้หมุนเวียน	ภูมิต้านทานตก
มากตลอดเวลา		มะเร็งชอบ	
“sitting	is	killing”	

-	อาหารที่อุ่นด้วยเครื่อง
ไมโครเวฟ	รวดเร็ว	สะดวก
สบาย	ประมาณ	40	ปีมาแล้ว	
(ในประเทศไทย)

-	คลื่นไมโครเวฟเปลี่ยนโครงสร้าง
โมเลกุลของอาหารให้กลายเป็น
อาหารที่ไม่เคยมีในโลก	กลายเป็น
สารแปลกปลอมที่เข้าไปสู่ร่างกาย	
มะเร็งชอบ	

-	บุหรี่	สุรา	ยาเสพติด	หลายร้อย
ปีมาแล้ว	แต่ยาเสพติดมาทีหลัง	
(มารเพิ่งส่งมา)

-	ทำลายภูมิต้านทาน	มีสารพิษและ
โลหะหนัก	ก่อให้เกิดมะเร็ง	
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ธรรมชาติและธรรมะก็เป็นเรื่องเดียวกัน	 ถ้าเราใช้แนวทางธรรมชาติใน
การดำรงชีวิต	มะเร็งก็ไม่ถามหา	แต่ถ้าเราเริ่มผิดธรรมชาติไปเรื่อย	ๆ	 เพราะติด

-	เกษตรเคมี	ประมาณ	60	ปีมา
แล้ว	

-	ผักไฮโดรโปนิกส์	(ไร้ดิน)	
อ่อนแอที่สุด	ประมาณ	10	ปีมา
แล้ว	(ในประเทศไทย)

-	มีเคมีและยาฆ่าแมลงตกค้าง	(ใน
ประเทศไทยน่าจะสูงระดับต้น	ๆ	
ของโลก)	
-	ถึงแม้ไม่มียาฆ่าแมลง	แต่เลี้ยงด้วย
เคมีล้วน	ๆ	คุณค่าทางโภชนาการ
ต่ำมาก	ๆ	โดยเฉพาะขาดธาตุรอง	
10	ชนิดที่มีในผักธรรมชาติ	ซึ่งมี
ความสำคัญอย่างมากต่อภูมิ
ต้านทานและอายุขัยของมนุษย์	ภูมิ
ต้านทานลด	มะเร็งชอบ	

ผิดธรรมชาติดั้งเดิม ผลเสียที่เป็นปัจจัยทำให้เกิดมะเร็ง
-	ขาดการออกกำลังกาย	เพราะมี
เครื่องทุ่นแรง	ยานพาหนะ
มากมาย	ความสะดวกสบาย
เพิ่มขึ้นเรื่อย	ๆ	เพื่อสนองกิเลส

-	การนำออกซิเจนเข้าสู่ปอดน้อยกว่า
ธรรมชาติ		
-	ภูมิต้านทานต่ำ	(มะเร็งชอบ)	
-	น้ำเหลืองไม่หมุนเวียน	พิษตกค้าง
มาก	มะเร็งชอบ	

-	ความเครียดเพิ่มขึ้น	เพราะ
รัฐบาลและประชาชนวิ่งไล่ตาม
เงิน	โดยเข้าใจว่ารวยแล้วจะมี
ความสุข

-	ฮอร์โมนตัวร้าย	ๆ	ออกมาตลอด
เวลา	มะเร็งชอบ	พญามารหัวเราะ
ชอบใจเพราะคนในโลกเปลี่ยน
ศาสนาเป็น	“เงินคือพระเจ้า”	กัน
อย่างรวดเร็ว	
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ความสะดวกสบาย	 ติดรสชาติที่	 “เขา”	 ปรุงแต่งมาตามวัฒนธรรมตะวันตก	 ก็
ต้องยอมรับว่ามะเร็งกำลังมาอยู่หน้าบ้านของท่านแล้ว	
	 ฉะนั้น	 ผู้เขียนจึงขอให้กำลังใจกับท่านผู้อ่าน	 ขอให้ท่านจงมีความมุ่งมั่นที่
จะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของท่านให้กลับไปสู่วิถีธรรมชาติมากขึ้นเรื่อย	 ๆ	 เริ่มต้น
จากกลับสู่วัฒนธรรมไทยซึ่งใกล้ธรรมชาติมากกว่าฝรั่ง	 แล้วค่อย	 ๆ	 เปลี่ยนเป็น
แนวธรรมชาติดั้งเดิมมากขึ้น	ๆ	มะเร็งก็จะไม่มายุ่งกับท่านแน่นอน	

ข้อพึงระวังสำหรับป้องกันมะเร็ง	
1.		มะเร็งและโรคหัวใจประมาณ	50%	เกิดจากเชื้อโรคในช่องปากของเรา	

โดยเฉพาะเหงือก	ฟัน	ที่อักเสบ	เป็นตัวแพร่เชื้อไปทั่วร่างกายและหลอดเลือด	ซึ่ง
ถ้าอักเสบต่อเนื่องก็หมายความว่าเชื้อกระจายต่อเนื่อง	 เมื่อใดภูมิต้านทานลด
มะเร็งก็จะเริ่มเกิด	 การทำ	 Oil	 Pulling	 ด้วยน้ำมันมะพร้าวบีบเย็นก่อนนอนและ
ตื่นเช้าจะช่วยป้องกันทั้ง	2	โรคได้ดีมาก	
	 2.	 	 อมัลกัมอุดฟัน,	 การรักษารากฟัน,	 การทำครอบฟันโดยที่ไม่ดีพอ	 เป็น
เหตุให้เกิดมะเร็งและโรคหัวใจ	 โดยที่ทันตแพทย์ไม่เคยตระหนัก	 การเอา
อมัลกัมออกแล้วใช้สารอุดฟัน	Com	posit	สีเหมือนฟันอุดแทนนั้น	จำเป็นต้องใช้
คลินิกทำฟันที่มีเครื่องมือเฉพาะในการเอาอมัลกัมออก	 มิฉะนั้นอันตรายทั้งคน
ไข้และหมอฟันเอง	
	 3.	 	 การตรวจมะเร็งเต้านมโดยเมมโมแกรม	 (mammogram)	 การตรวจ
มะเร็งโดยตัดชิ้นเนื้อไปตรวจ	(Biopsy)	และ	PET	CT	SCAN	เป็นการทำร้ายผู้รับ
การตรวจและมีส่วนทำให้มีโอกาสเป็นมะเร็ง	 และหรือทำให้การแพร่กระจาย
ของมะเร็งมากขึ้น	
	 4.	 	อย่าทำผ่าตัด	ฉายแสง	และคีโม	 (เคมีบำบัด)	ไม่คุ้ม	ไม่ถูกต้อง	ขัดกับ
คำสอนของบิดาการแพทย์ฮิปโปรเครติส	 (Hippocrates)	 ที่ว่า	 “Do	 No	 Harm”	
“อย่าทำร้ายคนไข้”	
	 5.	 	 หลีกเลี่ยงน้ำตาลและน้ำตาลเทียม	 (Aspartame)	 ใช้หญ้าหวานแทน	
เครื่องดื่มที่หวาน	น้ำอัดลม	ขนม	ของหวาน	แป้งสาลี	(มีกลูเตน)		
	 6.	 	 ดื่มหรือกินโปรไบโอติค	 (Probiotics)	 จุลินทรีย์ที่ดีต่อร่างกายเป็น
ประจำ	 เพื่อกำจัดเชื้อรารวมทั้งแคนดิด้า	 (Candida)	ส่วนใหญ่มาจากอาหารเนื้อ	
นม	ไข่	ยาปฏิชีวนะ	ที่จะเป็นต้นเหตุของมะเร็งต่อไป	
	 7.	 	ทำให้ร่างกายเป็นด่างไว้	โดยกินผลไม้	พืชผัก	และน้ำแร่ให้มาก	ผสม
มะนาวด้วยยิ่งดี	
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	 8.	 	ออกกำลังกายสม่ำเสมอ	 โดยการเดินเร็ว	แกว่งแขน	 โยคะ	รำมวยจีน	
ถ้าว่ายน้ำก็ดีแต่หลีกเลี่ยงสระที่ใช้คลอรีนบำบัดน้ำในสระ	
	 9.	 	อย่าใช้เกลือขาวที่บรรจุขวดขายทั่วไป	ให้ใช้เกลือทะเล	หรือถ้าให้ดีใช้
ดอกเกลือ	
	 10.	 	ดื่มน้ำแร่หรือน้ำชาสมุนไพร	 1	ชั่วโมงก่อนอาหาร	และ	 2	ชั่วโมงหลัง
อาหาร	ระหว่างอาหารให้ทานน้ำซุปหรือจิบน้ำได้เล็กน้อย	
	 11.	ละเว้นเนื้อ	นม	ไข่	
	 12.	อย่าใช้ความร้อนสูงในการปรุงอาหาร	กินผลไม้	พืชผักสดให้มากที่สุด	
	 13.	 ใช้น้ำมันมะพร้าวบีบเย็นที่ใส่ขวดแก้วในครัว	 น้ำมันมะกอกต้องเป็น	
Extra	 Virgin	 ในขวดแก้วสีเท่านั้น	 ห้ามผัดหรือทอดจะเป็นพิษ	 อย่าเชื่อคำ
โฆษณาหรือแนะนำใด	ๆ	ที่แนะให้ใช้น้ำมันมะกอกในการผัดหรือทอด	
	 14.	 กินผักพื้นบ้านให้มาก	 หลีกเลี่ยงผักไฮโดรโปนิกส์	 และผักเกษตรเคมี
ทุกประเภทที่เลี่ยงได้	แม้แต่ที่เรียกผักปลอดสารหรือผักอนามัยล้วนมีเคมีอยู่บ้าง	
และขาดคุณค่าทางอาหารตามธรรมชาติ	
	 15.	 ให้ผิวกายโดนแดดช่วง	 10.00	 –	 14.00	 น.	 บ้าง	 ไม่ต้องมาก	 รวม
ประมาณ	 10	 –	 20	 นาที	 แล้วแต่ใส่เสื้อผ้ามากหรือไม่	 เพื่อให้ได้พลังธรรมชาติ
จาก	UVB	ช่วงป้องกันมะเร็งและโรคอื่น	ๆ	(ขัดกับความเชื่อแบบตรงกันข้าม)	
	 16.	หัดฝึกสมาธิทำใจให้ปล่อยวาง	อย่าเครียดเด็ดขาด	
	 17.	ถ้าจะต้องกินอาหารเสริม	ดูว่าเป็นที่สกัดจากธรรมชาติเท่านั้น	 	ถ้าเป็น
น้ำมันปลาไม่แนะนำเพราะชนิดที่ขายในไทยมีโอกาสได้โลหะหนักปนเปื้อน	 ใช้	
น้ำมันงาขี้ม่อน	(Perilla	Oil)	(บีบเย็น)	หรือ	Flax	oil	บีบเย็น	ซึ่งมีโอเมก้า	3	มาก
แต่ไม่มีโลหะหนัก	
	 18.หลีกเลี่ยงอาหารที่ใส่กล่องโฟม	 ถุงพลาสติค(อาหารถุง)	 ใส่กล่องพลา
สติค	 โดยเฉพาะอาหารร้อนหรืออาหารที่มีน้ำมันเป็นส่วนประกอบ	 ควรฝึกให้
วางแผนนำพาชนะแก้ว	เซรามิค	หรือสเตนเลส	ติดรถไว้เพื่อซื้ออาหารกลับบ้าน	
	 19.หลีกเลี่ยงอาหารที่อุ่นด้วยไมโครเวฟเช่นที่มีขายตามร้านสะดวกซื้อ	
หรือขนมที่ขายในร้านอาหารซึ่งแช่แข็งไว้	 นำมาอุ่นไมโครเวฟเมื่อมีผู้ชื้อ
ข้อ18และข้อ19	คือ	“ความสะดวกที่ต้องแลกด้วยสุขภาพ”		

20.	 ใช้แอร์ในรถให้เป็น	 ต้องรู้จักหาจังหวะนำอากาศบริสุทธิ์ข้างนอกเติม
เข้ามาบ้าง	
	 21.	 ถอดรองเท้าเดินบนดิน	 เดินบนหญ้า	 หาดทราย	 เสียบ้าง	 เพื่อรับพลัง
และประจุไฟฟ้าจากพื้นดิน	
	 22.	ออกสู่ชนบทกันดีกว่า	
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	 23.	 ถือศีล	 5	 ให้เคร่งครัด	 ละชั่ว	 (บาป)	ทำดี	 (บุญ)	ทำจิตใจให้ผ่องแผ่ว	
(สมาธิ)	

ก็จะห่างไกลมะเร็งแน่นอ	

แพทย์ทางเลือก	VS	แพทย์ไม่มีทางเลือก	
ถ้าท่านป่วยเป็นมะเร็งแล้วเข้าโรงพยาบาล	แนวทางรักษาหลักก็คือ	ผ่าตัด	

ฉายสี	 คีโม	 ทั้ง	 ๆ	 ที่ท่านก็รู้ว่าโอกาสรอดมีน้อย	 ท่านอาจกังวลว่าจะมีเงินพอจะ
จ่ายเขาก่อนตายมั๊ย?		

	 ถ้าท่านเป็นโรคหัวใจ	 (หลอดเลือดหัวใจอุดตัน)	 แนวทางรักษาหลักคงไม่
พ้นการเปิดหลอดเลือดหัวใจใหม่	 ด้วยการบอลลูน	 ขดลวด	 และผ่าตัดบายพาส	
และกินยาเคมีหลายขนานไปตลอดชีวิต	 และอีกไม่กี่ปีก็เจอผ่าตัดใหม่อีกรอบ	
ท่านอาจกังวลว่า	 ถ้าหลอดเลือดอุดตันได้ที่หัวใจแล้วส่วนอื่นไม่อุดตันบ้างหรือ
อย่างไร?	

	 นี่คือตัวอย่างของวิธีการรักษาแบบ	 “การแพทย์ไม่มีทางเลือก”	 คือแผน
ปัจจุบัน	 แผนหลัก	 (Main	 Stream)	 ที่มีอยู่ในโรงพยาบาลทั่วไป	 ท่านไม่มีทาง
เลือก	เพราะคุณหมอเขาเรียนมาแบบนี้	เรื่องอื่นเขาถือว่าเหลวไหลโดยไม่เปิดใจ
ศึกษาและดูผลการรักษา	 แม้แต่การรักษาในแนวฝรั่งด้วยกัน	 ถ้าผิดจากที่มีสอน
ในโรงเรียนแพทย์แผนปัจจุบัน	 เขาให้ถือว่าเหลวไหล	 เพราะไม่มี	 “ผลวิจัย
ทางการแพทย์รองรับ”	 (เหมือนบริษัทยา)	 ไม่ต้องไปพูดถึงรักษาในแนวแพทย์
ไทย	 แพทย์จีน	 ซึ่งใช้แนวทางและทฤษฎีการรักษาต่างกันอย่างสิ้นเชิง	 ก็จะโดน
เหยียบหยามย่ำ	และพร้อมจะซ้ำเติมโดยกฎหมายถ้าใครพลาดพลั้งมา

แพทย์แผนปัจจุบันมีข้อดีอยู่มากมายเช่น	 การผดุงครรภ์	 ทำให้อัตราการ
รอดชีวิตของเด็กแรกคลอดดีกว่าแพทย์แผนโบราณมากการช่วยชีวิตฉุกเฉิน
ของผู้ประสบอุบัติเหตุ,	 ผู้ป่วยหลอดเลือดอุดตันที่สมองหรือหัวใจ,ตกเลือด,ไส้ติ่ง
อักเสบ,งูกัด	 เหล่านี้	 เป็นต้น	 สามารถช่วยชีวิตคนได้ยอดเยี่ยมมากเหนือกว่า
แพทย์ทางเลือกแน่นอน	การใช้ยาปฎิชีวะนะรักษาโรค	ติดเชื้อที่รุนแรง	เช่น	โรค
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ปอดบวม,มาเลเรีย,วัณโรค,ไข้เลือดออก	 เป็นต้น	การป้องกันโรคด้วยวัคซีน	 เช่น
โรค	โปลิโอ,	โรคคอตีบ	เป็นต้น	ก็ได้ผลดีเยี่ยม	 แต่โรคแห่งความเสื่อม	 เช่น	
ความดัน	 เบาหวาน	 ภูมิแพ้	 แสลง	 	 รวมทั้งเรื่องใหญ่คือ	 โรคมะเร็ง	 การแพทย์
แผนปัจจุบันยังไม่สามารถแสดงผลงานให้ชนะใจได้และดูเป็นรองแพทย์ทาง
เลือกอยู่พอสมควรทั้งในแง่ผลการรักษา	และความคุ้มค่าในการใช้บริการรักษา	
	 	 	 	 	 ในแง่ความรู้ทางด้านใช้อาหารเป็นยา	 และ	 การ
ป้องกันโรค	 การให้ความรู้เพื่อให้คนไข้ดูแลตนเองแพทย์แผนปัจจุบันยังไม่ให้
ความสำคัญ	และถือว่าไม่ใช่หน้าที่ของแพทย์	เป็นหน้าที่ของ	นักโภชนาการ	และ
นักสาธารณสุข	 ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายว่าหลักสูตรการแพทย์แผนปัจจุบันมุ่ง
แค่เก่งในการรักษาโรคแค่นั้นโดย	 มีบริษัทยาเป็นผู้สนับสนุนอยู่เบื้องหลัง	
พร้อมจะสู้ทุกโรคด้วยกองทัพยาเคมี	 พร้อมให้การสนับสนุนอย่างพร้อมสับ	
ตั้งแต่รายงานผลวิจัยทางการแพทย์,วารสารการแพทย์และข้อมูลความก้าวหน้า
ทางการแพทย์อื่นๆ	 เจ้าหน้าที่บริการแพทย์	 ด้านยา	 (ดีเทลยา)	 ที่ยอดเยี่ยมถูก
คัดเลือกมาอย่างดี	 และถูกฝึกอย่างดีให้บริการแพทย์ด้วยใจมี	 Service	 Mind	
สูง	 มีความสามารถเข้าถึงเป็นส่วนตัวได้	 (Personal	 contact)	 โดยบริษัทยา
ให้การสนับสนุนดีเทลยาทุกอย่างแบบสุดๆ	 ฯลฯ	 ด้วยกลยุทธแบบนี้	 บริษัทยา
ใช้กับทุกระดับของหน่วยงานของรัฐและเอกชนทั่วโลก		 โดยส รุปบริษัทยา
ข้ามชาติจะทำทุกวิถีทางที่จะมีอิทธิพลต่อวงการแพทย์ตั้งแต่นโยบายการ
สาธารณสุขของรัฐ,หลักสูตรของโรงเรียนแพทย์,การทำประชาสัมพันธ์	 เพื่อ
ล้างสมองประชาชน	 และแพทย์	 ให้หวาดกลัวในสิ่งที่ไม่สมควรจะกลัว(เช่น	
Cholesterol	 และแสงแดด	 เป็นต้น)	 เพื่อพร้อมจะเป็นกลุ่มเป้าหมายที่จะยินดีซื้อ
ยาและผลิตภัณฑ์ของเขา	 	 	 	 	พิจารณาอย่างเป็นธรรม	ถ้าแพทย์จะทำอะไรไม่
ถูกไปบ้างก็ไม่ควรถูกตำหนิเต็มๆ	 เพราะเบื้องหลังของความผิดพลาดมันอยู่ที่
รัฐบาลซึ่งก็คือนักการเมืองและข้าราชการที่มีอำนาจในการกำหนดทิศทางให้
เอื้อประโยชน์กับบริษัทยา	 เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวมหาศาล	 ว่าง่ายๆก็คือการ
คอร์รับชั่นกันเต็มๆ	 แล้วทีนี้จะไปโทษใครต่อใคร	 ก็ต้องโทษกระทรวงศึกษาที่
เอาวิชาศีลธรรมออกจากระบบการศึกษาของไทย	 (สมัย	 ดร……เป็นรัฐมนตรี
กระทรวงศึกษา)	ต้องโทษต่อไปถึงการเอาโรงเรียนแยกออกจากโรงเรียนวัด	ทำ
กันอย่างนี้ศีลธรรมในใจของคนทุกระดับก็ค่อยพ่ายแพ้ศาสนาพระเจ้าเงินตรา
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คือยึดเงินเป็นพระเจ้า	ประเทศไทยก็คงเป็นเมืองพุทธแต่ชื่อแค่นั้นเอง		 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 เรื่องทำนองนี้ไม่
ได้เพิ่งเกิดในประเทศไทยถ้าพวกเราลองนึกย้อนอดีตไปดูว่าทำไมฮิตเลอร์ถึงสั่ง
ฆ่าชาวยิวอย่างมโหฬารเพื่อฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิว	 เราเคยสงสัยกันบ้างไหมว่า
อะไรเป็นเหตุจูงใจให้ฮิตเลอร์ทำบาปมหันต์เช่นนั้น	 ฮิตเลอร์ในฐานะผู้นำจำเป็น
ต้องใช้ความเด็ดขาด	 เพราะเยอรมันกำลังถูกครอบงำด้วยคอร์รับชั่นที่ชาวยิว
ในเยอรมันกำลังใช้เงินใต้โต๊ะสร้างอิทธิพลชักใยผู้มีอำนาจในรัฐทุกระดับชั้น	
ต่อไปชาวยิวจะยึดเยอรมันแบบแอบอยู่หลังฉาก	 เช่นเดียวกับที่เคยทำมาในประ
เทศอื่นๆสำเร็จมาแล้ว	 เพราะฉะนั้นที่เห็นในเมืองไทยก็เป็นปลายแถวของ
อเมริกาที่เขาทำสำเร็จอยู่ในขณะนี้		 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 ผู้เขียนไม่ได้เห็นด้วยกับวิธีการของฮิตเลอร์เลยแม้แต่
น้อยและรังเกียจการคอร์รับชั่นที่กำลังเป็นภัยเหมือนโรคระบาดแต่อยากจะ
เสนอวิธีที่ไม่เป็นบาปคือสร้างภูมิต้านทานทางใจให้เข้มแข็ง	 เมื่อเจอเชื้อโรคคือ
ความยั่วยวนกิเลสทั้งหลายที่	 “เขา”	 เอาเข้ามาล่อไว้เราต้องรู้เท่าทันและรู้ว่าเรา
กำลังตกเป็นเหยื่อของเขา	 พระพุทธศาสนามีคำตอบภาคปฏิบัติให้อย่างดี
ที่สุดแล้วแต่ถ้ารัฐบาลกระทรวงศึกษา	ทบวงมหาวิทยาลัยและนักการเมืองผู้ออก
กฎหมาย	 ไม่ตั้งมั่น	 ไม่เห็นความสำคัญของพุทธศาสนา	 ความล่มสลายของ
ประเทศไทยก็จะเริ่มเห็นจากการแพทย์	 และวงการเกษตรของประเทศไทยแล้ว
วงการอื่นๆก็จะตามมา	 ท้ายที่สุดก็เป็นสิ่งที่ไม่อยากจะกล่าวถึงต่อไป	 อยู่ที่ว่า
แต่ละปัจเจกบุคคลจะเริ่มสู้หรือไม่สู้มากกว่าจะรอผู้นำที่เมื่อไหร่จะมาเกิดก็ไม่
ทราบได้	 ในเบื้องต้นอยากเห็นความสามัคคีกันในวงการแพทย์คือเอาข้อดี
ของแพทย์แผนปัจจุบันรวมกับข้อดีของแพทย์ทางเลือกร่วมกับทันตแพทย์แก้ไข
และป้องกันปัญหาสุขภาพระยะยาวซึ่งเป็นผลพวงจากการรักษาของทันตแพทย์
เช่น	 เหงือกฟันอักเสบเรื้อรังและการรักษารากฟันตลอดจนการใช้อมัลกัมอุดฟัน	
เป็นต้น	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 จ ะ
ขอยกตัวอย่างแพทย์ทางเลือกแบบฝรั่ง	 ๆ	 ให้ดูหนึ่งเรื่อง	 คือ	 การทำคีเลชั่น	
(Chelation)	 เพื่อบำบัดโรค	 และป้องกันโรคได้มากมาย	 ซึ่งแพทย์ทางเลือกใน
เมืองฝรั่งทำกันมากว่า	 50	ปี	ส่วนมากก็ทำโดยแพทย์ที่ใจเปิดกว้างซึ่งมีอยู่น้อย
นิด	ก็โดนโจมตีมาตลอด	 50	ปี	 แต่ด้วยผลของการรักษาที่คุ้มค่ากว่า	ปลอดภัย
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กว่า	 จึงมีผู้แอบมาใช้บริการบำบัดมากขึ้น	 ๆ	 ของดีห้ามกันไม่อยู่จริง	 ๆ	 พวก
แพทย์แผนหลักที่อิจฉาริษยา	 รวมตัวกันฟ้องศาล	 เพราะถือว่าได้เปรียบทางด้าน
กฎหมายที่ถูกเขียนไว้โดยบริษัทยาชักใยอยู่เบื้องหลัง	 ให้แพทย์สายหลักได้
เปรียบทุกประตู	เรื่องนี้สนุกน่าติดตามว่าสุดท้ายแพทย์ทางเลือกจะถูกเหยียบจม
ดินมั๊ย?	

คีเลชั่น	 เป็นศาสตร์แพทย์ทางเลือกที่รักษาตามแนวทางของการแพทย์แผน
ปัจจุบัน	 	 ซึ่งไม่น่าจะมีปัญหาอะไร	 จนกระทั่งต่อมามีแพทย์จำนวนมากใน
สหรัฐอเมริกาได้ใช้คีเลชั่นเพื่อรักษาผู้ป่วยด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน	สวน
ทางกับความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ด้านการเปิดหลอดเลือดหัวใจใหม่
ด้วยการบอลลูน	 ขดลวด	 และผ่าตัดบายพาส	 จนในที่สุดกลายเป็นประเด็นขัด
แย้ง	 โดยฝ่ายหนึ่งเชื่อว่าคีเลชั่นรักษาหลอดเลือดได้	อีกฝ่ายหนึ่งเชื่อว่าคีเลชั่นมี
อันตรายและไม่ได้ผล	 ความขัดแย้งบานปลายจนนำไปสู่การเป็นคดีความ
ระหว่างแพทย์ที่ให้การรักษาคีเลชั่นกับแพทย์สภาของแต่ละรัฐ	 จากการสำรวจ
ของสำนักงานสุขภาพแห่งชาติสหรัฐอเมริกาได้พบว่าในแต่ละปีผู้ที่ใช้คีเลชั่
นรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจมีจำนวนมากเท่า	ๆ	กับผู้ที่ทำผ่าตัดบายพาส	

เพื่อที่จะยุติปัญหานี้	 กรรมาธิการสุขภาพ	 รัฐสภาอเมริกันได้มอบหมายให้	
สำนักงานสุขภาพแห่งชาติ	 ทำการศึกษาวิจัยผลของคีเลชั่นบำบัด	 นำโดย
ศาสตราจารย์	Lamas	หัวหน้าหน่วยอายุรศาสตร์โรคหัวใจ	ศูนย์การแพทย์เมาท์	
ไซนาย	 มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย	 ผลการศึกษาได้รับการตีพิมพ์ในเดือนเมษายน	
2013	 ในวารสารของสมาคมแพทย์อเมริกัน	 (JAMA)	 นักวิจัยพบว่า	 คีเลชั่นมี
ความปลอดภัยสูงโดยมีผลข้างเคียงไม่ต่างจากยาหลอก	 และมีประสิทธิภาพใน
โรคหลอดเลือดหัวใจตีบตัน	 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติซึ่งเป็นผลการศึกษาที่ทีม
นักวิจัยระบุว่าเป็นผลที่ไม่ได้คาดคิด	

คีเลชั่น	(Chelation)	คืออะไร	

นิยามและประวัติความเป็นมา	
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คีเลชั่น	 เป็นชื่อของขบวนการกำจัดสารโลหะหนัก	โดยวิธีใช้สารจับออกไป	 ราก
ศัพท์ของคำนี้มาจากคำในภาษากรีก	คีเลท	 (Chelat)	แปลว่า	 “ขยุ้มหรือคีบ”	ซึ่ง
สารจับโลหะหนัก	 (Chelating	 Agent)	 จะมีโครงสร้างโมเลกุลที่เหมือนกรงเล็บ
ขยุ้มสารโลหะหนักเอาไว้	 แล้วนำพาออกไป	 ดังนั้น	 ความหมายของคีเลชั่น	 คือ	
การนำเอาสารโลหะหนักที่สะสมในร่างกายออก	 โดยไม่ต้องทำปฏิกิริยาชีวเคมี
ใด	ๆ	แต่อาศัยสารประกอบที่สามารถดึงสารโลหะหนักออกจากเนื้อเยื่อ	โดยให้
ไหลเวียนในกระแสเลือดก่อนแล้วจึงขับออกจากร่างกายไปทางระบบขับถ่าย
ปกติ	สารโลหะหนักนั้น	รวมถึงสารตะกั่ว	สารหนู	สารปรอท	 เป็นต้น	สารเหล่านี้
เข้าสู่ร่างกายจากน้ำ	 จากอาหาร	 จากทางอากาศ	 และจากสิ่งแวดล้อมต่าง	 ๆ	 ที่
สะสมอย่างต่อเนื่อง	

นายแพทย์	 เอลเมอ	 แครนตัน	 อดีตประธาน	 American	 College	 of	
Advancement	in	Medicine	(ACAM)	และอดีตนายกแพทย์สมาคมแห่งสมิทเคา
ตี้	 มลรัฐเวอจิเนีย	 ผู้เขียนหนังสือเกี่ยวกับ	 คีเลชั่น	 Bypassing	 Bypass	 Surgery	
ซึ่งได้รับการตีพิมพ์	19	ครั้ง	มากกว่า	165,000	เล่ม	ได้ให้นิยามของการบำบัดคี
เลชั่นไว้ว่า	 เป็นการรักษาด้วยการใช้สารละลายกำจัดโลหะหนักทางหลอดเลือด
ดำโดยแพทย์	 เพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันและรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจ	
หลอดเลือดตีบแข็ง	 หลอดเลือดแดงโคโรนารีตีบ	 การไหลเวียนเลือดส่วนปลาย
ผิดปกติ	 โรคผิวหนังแข็ง	 และปัญหาที่เกี่ยวกับความเสื่อมจากวัย	 ด้วยการ
วางแผนให้เหมาะสม	 การบำบัดคีเลชั่นจะช่วยปรับการทำงานของเซลล์เพิ่มการ
ไหลเวียนของเลือด	และเปิดทางเดินให้กับหลอดเลือดที่ตีบตันทั่วร่างกาย	ทั้งยัง
สามารถลดการอุดตันของหลอดเลือด	 และลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจ
และหลอดเลือด	

การขับสารโลหะหนักนั้น	จะเกี่ยวข้องกันอย่างไรกับสิ่งที่	นายแพทย์	เอลเมอ	แค
รนตัน	กล่าวไว้	ในเรื่องของการป้องกันและรักษาหลอดเลือดตีบ	รวมไปถึงข้อถก
เถียงต่าง	 ๆ	 นั้น	 จะต้องอธิบายขยายความกันต่อไป	 ก่อนอื่นขอยกเอาเรื่องราว
ในประวัติศาสตร์ของการรักษาด้วยคีเลชั่นก่อน	

การรักษาด้วยคีเลชั่น	ใช้ครั้งแรกในปี	1945	สำหรับผู้ป่วยที่ได้รับสารโลหะหนัก
เข้าไปในร่างกายจนเกิดพิษ	โดยสารจับโลหะหนักตัวแรกที่เริ่มใช้	คือ	BAL	หรือ	
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Dimercaprol	 ความจริงแล้ว	 BAL	 ย่อมาจาก	 British	 anti-Lewisite	 (บริติช	
แอนตี้	 เลวีไซท์)	 ซึ่งเป็นสารประกอบที่คิดค้นขึ้นมาอย่างลับ	 ๆ	 จากห้องทดลอง
ของมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด	 โดยกลุ่มนักชีวเคมีชาวอังกฤษ	 เพื่อที่จะใช้แก้ไข
พิษจากอาวุธเคมีในสมัยนั้นที่มีชื่อว่า	Lewisite	(เลวีไซท์)	สารจับโลหะหนักตัวนี้
ซึ่งชื่อว่า	British	anti-Lewisite	จึงหมายถึง	สารต้านเลวีไซท์ของอังกฤษนั่นเอง	

	 สำหรับสารเลวีไซท์	 เป็นกลุ่มโลหะหนักจำพวกอาร์เซนิก	 หรือสารหนู	
ออกแบบในทางลับจากห้องปฏิบัติการทางทหาร	 เพื่อเป็นอาวุธเคมี	 ผลิตขึ้นใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น	 โดยในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองประเทศ
สหรัฐอเมริกาผลิตไว้ประมาณสองหมื่นตัน	 แต่ไม่ได้นำมาใช้	 จนกระทั่งในปี	
1950	สารพิษเลวีไซท์	ก็ถูกปลดระวาง	เพราะมีสารเคมีตัวอื่นมาทดแทน	นั่นก็คือ	
แก๊สมัสตาร์ดซึ่งให้ผลเร็วและรุนแรงกว่าในการเกิดพิษแบบเฉียบพลัน	 และใน
ที่สุดภายหลังสงคราม	สารพิษเลวีไซท์ตัวนี้	สหรัฐอเมริกาก็นำไปทำลายทิ้ง	โดย
ผสมกับผงฟอกขาวเพื่อทำให้เป็นกลาง	แล้วนำไปเททิ้งลงในอ่าวแม็กซิโก	

	 ส่วนสารเลวีไซท์ที่ญี่ปุ่นผลิตเอาไว้เป็นอย่างมาก	 ในปัจจุบันยังคงตกค้าง
เก็บไว้ทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีน	 ในช่วงที่ญี่ปุ่นยึดครองระหว่าง
สงครามโลกครั้งที่สอง	 ได้ส่งผลให้ชาวจีนจำนวนมากเจ็บป่วยและล้มตายลง	
เนื่องจากต้องสัมผัสกับสารนี้หลังสงคราม	 ส่วนในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง	
ญี่ปุ่นได้ใช้อาวุธเคมีหลายชนิด	และใช้มากที่สุดในประเทศจีน	ส่งผลให้เกิดการ
บาดเจ็บล้มตายนับแสนชีวิต	 จนกระทั่งในปี	 2006	ญี่ปุ่นได้ตกลงกับประเทศจีน	
ให้งบประมาณสนับสนุนในการทำลายอาวุธเคมีที่ยังหลงเหลือในประเทศจีน
เป็นจำนวนเงินสูงถึงสองแสนล้านเยน	 โดยทางฝ่ายญี่ปุ่นเป็นเจ้าของอาวุธ	 จึง
เป็นผู้กำหนดวิธีและเทคโนโลยีที่จะใช้ในการกำจัดอาวุธเคมีจำนวนมากที่ยัง
ตกค้างอยู่	

	 ปัจจุบัน	 BAL	 ยังถือเป็นยาที่สามารถรักษาพิษจากสารโลหะหนักจำพวก	
อาร์เซนิก	 ปรอท	 ทอง	 และตะกั่ว	 เป็นต้น	 แต่ก็ไม่ค่อยได้รับความนิยมใช้แล้ว	
เพราะมีสารจับโลหะหนักตัวอื่นเข้ามาแทนที่	

	 การรักษาด้วยคีเลชั่น	 ในช่วงหลังยุคสงครามโลกครั้งที่สองมีความสำคัญ
อย่างมาก	 เนื่องจากหลังสงครามมีการนำสารเคมีต่าง	ๆ	ที่เคยวิจัยเอาไว้	นำมา
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ใช้ในวงการอุตสาหกรรมกันอย่างกว้างขวาง	 และยังมีการผลิตสารประกอบ
ชนิดใหม่ต่าง	ๆ	จำนวนมาก	มีโรงงานอุตสาหกรรมเกิดขึ้นมากมาย	และโรงงาน
อุตสาหกรรมเหล่านี้ได้ปล่อยสารพิษออกมา	 ก่อให้เกิดการปนเปื้อนในสิ่ง
แวดล้อม	และส่งผลร้ายต่อสุขภาพ	ก่อนที่จะมีการตั้งกฎเกณฑ์	และมีการควบคุม
ตามมาทีหลัง	 แต่ก็สายเกินไป	 เนื่องจากสารพิษบางอย่างเมื่อตกค้างแล้วจะวน
เวียนอยู่ในห่วงโซ่อาหาร	 และปนเปื้อนเป็นระยะเวลายาวนานต่อเนื่องไปอีก
หลายสิบปี	 ก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชากรรุ่นต่อไปอีกกหลายรุ่น	 ดังที่เราพบ
โรคเรื้อรังเพิ่มขึ้นและพบโรคมะเร็งเพิ่มมากขึ้นอย่างในยุคปัจจุบันนี้	

	 หลายคนคิดว่า	 วิธีการวัวหายล้อมคอกที่ชาวโลกปฏิบัติต่อสารพิษโลหะ
หนัก	 น่าจะได้ผล	 ปัจจุบันเราคงไม่เสี่ยงต่อสารพิษโลหะหนักจำนวนมาก	 ๆ	 อีก
แล้ว	 น่าเสียดายที่ไม่เป็นอย่างนั้น	 เพราะเรายังคงพบสารพิษสารโลหะหนักใน
อาหารปริมาณที่ค่อนข้างสูง	 การตรวจสอบตัวอย่างอาหารจำพวกปลาในตลาด
ของสหรัฐอเมริกา	พบว่ามีการปนเปื้อนสารโลหะหนัก	จากการสุ่มตรวจตัวอย่าง	
พบสารโลหะหนักไม่มากก็น้อย	 ซึ่งจะแตกต่างกันที่อัตราการปนเปื้อนว่าจะมี
มากหรือน้อยเท่านั้นเอง	และจะได้กล่าวถึงต่อไปเพื่อที่จะได้เป็นประโยชน์ในการ
เลือกซื้อปลาบริโภค	 แม้ว่าเป็นการตรวจสอบของประเทศสหรัฐอเมริกา	 และถึง
แม้ว่าปลาบางชนิดในบ้านเราไม่มีก็ตาม	 แต่อย่างน้อยก็ยังเป็นการดีกว่าที่เรา
ไม่รับทราบข้อมูลอะไร	 เพราะประเทศของเราไม่เคยมีการสำรวจข้อมูลในด้านนี้
เลย	

	 อย่างที่กล่าวมาว่า	 ภายหลังจากสงครามปัญหาสารพิษโลหะหนักนั้นทวี
ความรุนแรงมากขึ้น	 ในช่วงยุคทศวรรษที่	 1950	 บริษัทยาแอ๊บบอต	 (Abbott)	
ก็ได้ขึ้นทะเบียนยาสำหรับรักษาภาวะพิษสารตะกั่ว	โดยทำจากสาร	EDTA	ในชื่อ
ว่า	“ENDRATE”	

	 สำหรับประวัติของสาร	 EDTA	 ได้คิดค้นขึ้นมาตั้งแต่ปี	 1930	 โดยนักเคมี
ชาวเยอรมัน	Franz	Munz	 เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมย้อมผ้า	 เนื่องจากหากน้ำที่ใช้
ย้อมผ้าเป็นน้ำกระด้างจะย้อมไม่ติดสี	 โดยก่อนหน้านั้นมีการใช้กรดซิตริกเพื่อ
แก้น้ำกระด้าง	 (น้ำกระด้าง	คือน้ำที่มีสารโลหะหนักปนเปื้อนอยู่)	สาร	 EDTA	ถูก
คิดค้นขึ้นมา	 เพื่อแก้ไขจุดอ่อนของกรดซิตริก	 โดยสาร	 EDTA	 เป็นสารประกอบ
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จำพวก	กรดอมิโนโพลีคาร์บอกซิลิคเอซิด	ซึ่งมีคุณสมบัติที่ดีในการจับโลหะหนัก	
และสามารถแก้ไข	 น้ำกระด้างได้เป็นอย่างดี	 ซึ่ง	 20	 ปีให้หลังสาร	 EDTA	 ของ
เยอรมันนั้นก็ได้รับการพัฒนาเป็นยารักษาโรคพิษสารโลหะหนัก	โดยบริษัทแอ๊บ
บอต	ประเทศสหรัฐอเมริกา	

	 ในยุคนั้นที่โรงพยาบาลโพรวิเดนซ์	เมืองดีทรอยด์	มลรัฐมิชิแกน	ไม่ได้เป็น
โรงพยาบาลตติยภูมิขนาดใหญ่มากอย่างในปัจจุบันนี้	 แต่เป็นโรงพยาบาล
เฉพาะทางสำหรับผู้มีอาการทางจิตประสาท	 ก็คงจะคล้ายกับ	 รพ.ศรีธัญญาใน
บ้านเรา	 ผู้ป่วยที่ได้รับสารพิษโลหะหนักเข้าไปจะมีอาการทางประสาทด้วย	 และ
ญาติ	 ๆ	 ก็จะพามารักษาที่โรงพยาบาลแห่งนี้	 แพทย์จึงจำเป็นต้องวินิจฉัยแยก
โรคว่าเป็นโรคจิตจริง	ๆ	หรือว่าเกิดจากได้รับสารพิษโลหะหนักกันแน่	

	 สำหรับผู้ป่วยที่ตรวจพบว่าเกิดจากสารพิษโลหะหนักนั้น	 จะให้การรักษา
ด้วยการทำ	คีเลชั่น	นายแพทย์นอร์แมน	คล้าก	ซึ่งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของ
โรงพยาบาลโพรวิเดนซ์	 ได้ตั้งข้อสังเกตว่า	 ผู้ป่วยจากพิษของสารโลหะหนักที่
กำลังจะเข้ารับการรักษาด้วยคีเลชั่นนั้นมักจะมีอาการหลอดเลือดหัวใจตีบร่วม
ด้วย	 แต่เมื่อรักษาด้วยคีเลชั่นจบแล้วพบว่าอาการเจ็บแน่นหน้าอกกลับดีขึ้นไป	
โรคเส้นเลือดตีบตันหายไปพร้อมกันกับอาการทางประสาทด้วย	จากข้อสังเกตนี้
นำไปสู่การศึกษาทดลองอย่างจริงจัง	จนกระทั่งในปี	ค.ศ.	 1955	นายแพทย์นอร์
แมน	คล้าก	ก็ได้ตีพิมพ์งานวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิภาพของ	EDTA	Chelation	(อีดี
ทีเอ	 คีเลชั่น)	 ในการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ	 ในวารสาร	 American	
Journal	of	Medical	Science	ถือเป็นรายงานชิ้นแรกที่กล่าวถึงการใช้สาร	EDTA	
เพื่อการรักษา	โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ	

	 ถัดมาจากนั้นอีก	5	ปี	ในปี	1960	น.พ.	คล้าก	และโมเซ่อ	ได้รายงานผู้ป่วย
จำนวน	 283	คน	ที่ได้รับการรักษาด้วย	EDTA	Chelation	ในโรคหลอดเลือดตีบ
แข็ง	 Atherosclerosis	 และมีการติดตามผู้ป่วยเป็นเวลา	 4	 ปี	 โดยพบว่าผู้ป่วย	
87%	มีอาการดีขึ้น	ผลงานนี้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร	 American	 Journal	 of	
Cardiology,	 6:233	 ซึ่งต้องถือว่าเป็นวารสารทางการแพทย์ด้านโรคหัวใจที่เป็น
ที่ยอมรับในวงการ	 หลังจากนั้น	 แพทย์หลายท่านก็ได้ศึกษาถึงความเป็นไป
ได้ในการใช้	EDTA	Chelation	กับโรคหลอดเลือดตีบแข็ง	และตีพิมพ์ผลงานใน
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วารสารทางการแพทย์ต่าง	 ๆ	 เช่น	 Boyle	 &	 Clarke	 1961	 ใน	 Federal	
Proceding,	Meltzer	 Kitchell	 and	 Palmon	 1961	ใน	 Am.	 J.	 Med.	 Sci.,	 L	W	
Wilder	 and	 Colleagues	 1962	 ในวารสาร	 Surgery	 52:	 793	 –	 795,	 Carlos	
Lamar	1964	ใน	Angiology	15:	379	–	395,	Peng	and	Colleagues	1977	ใน	
Journal	of	the	National	Medical	Association,	1993	Chappel	and	Stahl	ใน	
Journal	 of	 Advancement	 in	Medicine	ทุกรายงาน	แสดงถึงผลของการรักษา
ด้วยคีเลชั่นในโรคหลอดเลือดตีบโดยมีประสิทธิภาพอยู่ที่	80	–	90%	

	 ในปี	 1988	โอซีลเวอร์	และคาร์เตอร์	ตีพิมพ์ผลการศึกษาในผู้ป่วยจำนวน	
2,870	คน	พบว่า	EDTA	Chelation	ช่วยยกเลิกการผ่าตัดบายพาสในผู้ป่วยที่จะ
ต้องทำบายพาสได้	 89%	 และช่วยยกเลิกการตัดขาในผู้ป่วยที่เส้นเลือดส่วน
ปลายตีบได้ถึง	91%	

	 ในปี	 1991	 รูดอล์ฟและพวกได้ใช้	 EDTA	 Chelation	 ศึกษาผู้ป่วยที่
เส้นเลือดแดงคาโรติดตีบตัน	 จำนวน	 30	 คน	 โดยใช้อัลตราซาวด์พบว่าขนาด
ของแผ่นคราบอุดตันหลอดเลือด	ลดลง	21%	หลังการทำคีเลชั่น	

	 ในด้านของพิษและผลข้างเคียงในช่วงแรก	พบว่าการรักษาภาวะสารโลหะ
หนัก	หากใช้ปริมาณสารจับโลหะหนักสูงมากเกินไป	อาจส่งผลให้สารโลหะหนัก
จำนวนมาก	ผ่านหน่วยไต	และทำให้ไตทำงานลดลงได้	ซึ่งเป็นผลมาจากการขับ
โลหะหนักในปริมาณมาก	ไม่ได้เป็นผลข้างเคียงจาก	EDTA	โดยตรง	ต่อมาจึงได้
มีการกำหนดขนาดที่เหมาะสม	 ต่อมาในปี	 1961	 เมลทเช่อร์	 คิทเชล	 และพาล
มอน	 ได้สรุปผลการศึกษาด้านผลข้างเคียงของสารละลาย	 EDTA	 ในผู้ป่วยโรค
หัวใจตีบเป็นเวลาสองปี	 ได้ข้อสรุปว่า	 Use	Without	 Danger	คือ	 ไม่พบผลข้าง
เคียงรุนแรงใด	 ๆ	 และได้ตีพิมพ์ลงในวารสาร	 American	 Journal	 of	 Medical	
Science	 จากการศึกษาครั้งหนึ่ง	 โดยหน่วยงานสุขภาพสหรัฐอเมริกา	 พบว่า
ตัวเลขผู้ป่วยที่เลือกใช้วิธี	คีเลชั่น	 รักษาหลอดเลือดตีบ	 ในแต่ละปี	มีจำนวนเท่า	
ๆ	 กับผู้ป่วยที่ทำผ่าตัดบายพาส	 และผู้ป่วยที่ถ่างหลอดเลือดด้วยบอลลูนและขด
ลวดรวมกัน	 หากพูดอีกมุมหนึ่งก็คือ	 ทำให้อุตสาหกรรมทางการแพทย์ด้านการ
ผ่านตัดและการใช้ขดลวด	สูญเสียส่วนแบ่งทางการตลาดไปอย่างน้อย	50%	
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	 ถ้าการรักษาด้วยการทำบายพาส	 หรือการใช้บอลลูนถ่างหลอดเลือด
หัวใจ	 สามารถรักษาโรคเส้นเลือดหัวใจตีบได้อย่างถาวรโดยไม่เกิดการตีบตัน
ซ้ำอีก	 นั่นก็น่าจะเป็นที่ยอมรับได้ว่า	 เป็นการรักษาที่ต้นเหตุ	 แต่จากรายงานการ
วิจัยผู้ป่วยโรคหัวใจที่ทำการรักษาด้วยการผ่าตัดบายพาส	 หรือการใช้บอลลูน
ถ่างหลอดเลือดหัวใจ	พบว่าส่วนใหญ่แล้วต้องกลับมาทำการรักษาซ้ำ	 เนื่องจาก
มีการตีบตันใหม่เกิดขึ้น	 ทำให้เราต้องย้อนกลับมามองว่า	 การรักษาด้วยวิธีดัง
กล่าว	สามารถแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุได้จริงหรือไม่	 เพราะเหตุใดหัวใจของผู้ป่วย
จึงกลับมาตีบตันซ้ำในอัตราที่สูง	 หรือว่าเรายังไม่ได้กำจัดสาเหตุที่ก่อให้เกิด
การตีบตัน	เช่น	การอักเสบ	อนุมูลอิสระ	สารโลหะหนักตกค้างสะสม	ฯลฯ	แล้วถ้า
เราหาสาเหตุที่ก่อให้เกิดการตีบตัน	 และสามารถเข้าไปแก้ไขตรงจุดนั้น	 จะ
สามารถป้องกันไม่ให้เกิดการตีบตันซ้ำได้หรือไม่	

	 ความจริงแล้ว	 การทำผ่าตัดบายพาส	 และการใช้บอลลูนกับขดลวดถ่าง
หลอดเลือดในการรักษาโรคหลอดเลือดตีบแข็ง	 ถือว่าเป็นความก้าวหน้าและ
เป็นประโยชน์อย่างใหญ่หลวงในวงการแพทย์	ซึ่งสามารถช่วยชีวิตผู้ป่วย	ทำให้
ผู้ป่วยกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	 โดยเฉพาะในผู้ป่วยที่ถือว่าเป็นภาวะฉุกเฉิน
ทางอายุรกรรมหลอดเลือดและในผู้ป่วยที่มีอาการมาก	

	 ปัญหาคือ	 บ่อยครั้งที่การตัดสินใจทำการผ่าตัด	 ตลอดจนการตัดสินใจทำ
บอลลูน	 หรือใส่ขดลวดไม่ได้พิจารณาจากปัจจัยเสี่ยงทั้งหมด	 รวมไปถึงอาการ
ทางคลินิกของผู้ป่วยรายนั้น	 แต่พิจารณาจากภาพสองมิติ	 ซึ่งเป็นเพียงเงาที่
ปรากฏบนจอ	 ในขณะที่ทำการฉีดสีตรวจดูเส้นเลือด	 คือ	 Coronary	
Angiography	 เป็นสำคัญเพียงอย่างเดียวซึ่งหลายครั้งภาพที่ปรากฏไม่ได้
สัมพันธ์กับอาการ	 คือ	 ดูเหมือนเส้นเลือดจะตีบมากแต่ไม่ได้มีอาการ	 เพราะ
ปัจจัยอื่น	ๆ	เข้ามาเกี่ยวข้อง	เช่น	

	 1.	 	มีเส้นเลือดแขนงรอง	หรือเส้นเลือดฝอยเล็ก	ๆ	จำนวนมากเข้ามาหล่อ
เลี้ยงทดแทนเส้นเลือดที่ตีบไป	 ผู้ป่วยจึงไม่ได้มีภาวะหัวใจขาดเลือดแต่อย่างใด	
เส้นเลือดฝอยเล็ก	ๆ	เหล่านี้	มองไม่เห็นด้วยการตรวจแบบฉีดสี	ซึ่งเป็นมาตรฐาน
การตรวจมาถึงปัจจุบัน	
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	 2.	 	ขณะที่ทำการฉีดสีเพื่อตรวจดูหลอดเลือด	ร่างกายอาจตอบสนองต่อสิ่ง
กระตุ้นต่าง	ๆ	เช่น	ความตื่นเต้น	ความกังวล	สารเคมีที่ฉีดเข้าไป	การที่เส้นเลือด
ถูกสวนด้วยสายสวนเป็นความยาวตั้งแต่ขาขึ้นไปจนถึงหัวใจ	 ฯลฯ	 ความเจ็บ
ตลอดจนการตื่นตัวอาจส่งผลให้เส้นเลือดหดตัว	 ทำให้ภาพที่เห็น	 มองเห็นเป็น
ภาวะตีบตันมากกว่าความเป็นจริง	

	 สิ่งที่ประชาชนทั่วไปไม่ค่อยได้รับทราบก็คือ	 การศึกษาที่ผ่าน	 ๆ	 มา	 ไม่ได้
พิสูจน์มากนักว่าการทำผ่าตัดบายพาสจะมีประโยชน์มากกว่าการรักษาแบบไม่
ผ่าตัด	 โดยเฉพาะในด้านของอัตราการตาย	 การเกิดโรคหัวใจล้มเหลว	 อาจมี
ประโยชน์บ้างคือ	 ลดอาการเจ็บหัวใจ	 และการผ่าตัดบายพาสอาจมีประโยชน์
ในผู้ป่วยที่เหมาะสมจริง	ๆ	เหนือกว่าการที่ไม่ผ่าตัดราว	15%	เท่านั้น	

	 รายงานชิ้นหนึ่งที่ตีพิมพ์ในวารสารสมาคมแพทย์อเมริกัน	 JAMA	 ระบุ
ว่าการผ่าตัดบายพาส	 ลดการเจ็บหัวใจลงได้	 75%	 ถัดมาจากนั้นไม่นาน	
รายงานที่ตีพิมพ์ในวารสาร	 New	 England	 Journal	 of	 Medicine	 ก็ระบุว่าการ
รักษาด้วยยา	 สามารถลดการเจ็บหัวใจลงได้	 75%	 เช่นกัน	 ทำให้มีแพทย์บาง
ท่านเรียกการทำผ่าตัดบายพาสว่าเป็นการรักษาต้านเบต้าด้วยวิธีผ่าตัด	
Surgical	 Beta	 Blocker	 ซึ่งยาต้านเบต้านั้นเป็นยาใช้สำหรับรักษาอาการเจ็บ
แน่นหน้าอกจากเส้นเลือดหัวใจ	ซึ่งเป็นคำประชดแบบฝรั่ง	

	 การศึกษาที่	Harvard	ผู้ป่วยชาย	142	คน	ได้ทำการตรวจโดยวิ่งสายพาน	
แล้วเกิดอาการผิดปกติ	ทั้งได้มีการฉีดสีดูหลอดเลือดแล้ว	 จึงได้รับคำแนะนำให้
ทำการผ่าตัดบายพาส	 แต่ผู้ป่วยทั้งหมดในการศึกษานี้	 ได้รับการรักษาด้วยยา
แทน	 เมื่อมีการเฝ้าติดตามผู้ป่วยไปเป็นระยะเวลา	 20	 เดือน	 ถึง	 12	 ปี	 พบว่า	
อัตราการรอดชีวิตไม่ได้แตกต่างจากอัตราการรอดชีวิตโดยรวมของผู้ที่รับการ
ผ่าตัดบายพาส	

	 การศึกษาของ	 Paulin	 และคณะ	 ที่ตีพิมพ์ในวารสาร	 New	 England	
Journal	 of	 Medicine	 ซึ่งติดตามผู้ป่วย	 686	 คน	 เป็นเวลานาน	 22	 ปี	 ผู้ป่วย
จำนวนครึ่งหนึ่งเข้ารับการผ่าตัดบายพาส	 และอีกครึ่งหนึ่งใช้ยาโดยไม่เข้ารับ
การผ่าตัด	 เมื่อเวลาผ่านไป	 22	 ปี	 อัตราการรอดชีวิตรวมในกลุ่มของการรักษา
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ด้วยยา	 เท่ากับ	 25%	 และอัตราการรอดชีวิตรวมในกลุ่มที่ทำบายพาส	 เท่ากับ	
20%	

	 บทสรุปข้อเท็จจริงของการผ่าตัดบายพาสที่น่าสนใจที่สุดคงต้องอ้างอิงถึง
บทความที่ตีพิมพ์ลงในวารสาร	 Journal	 of	 American	 Medical	 Association	
(JAMA)	ในปี	1998	ซึ่งได้ข้อสรุปว่า	44%	ของการทำผ่าตัดบายพาสในประเทศ
สหรัฐอเมริกา	 ทำไปโดยไม่มีเหตุผลทางการแพทย์ที่สมควร	 รายงานยังได้สรุป
ผลข้างเคียงต่าง	ๆ	ว่า	อัตราการเสียชีวิตที่เกิดจากการทำผ่าตัดบายพาส	ทั้งใน
ขณะทำการผ่าตัด	และหลังผ่าตัดอยู่ที่	1	ใน	25	คน	และอัตราการเกิดหัวใจหยุด
เต้นระหว่างการผ่าตัดอยู่ที่	 1	 ใน	 20	คน	อาการแทรกซ้อนต่าง	ๆ	ที่เป็นผลจาก
การผ่าตัดเกิดขึ้น	1	ใน	5	สำหรับผู้ป่วยที่รอดชีวิตจากการผ่าตัด	

	 นอกเหนือจากนี้	 เนื่องจากปัจจุบันการตัดสินใจทำการผ่าตัดบายพาส	 จะ
อ้างอิงจากผลการฉีดสีเส้นเลือดเป็นหลัก	 แม้กระทั่งการทำเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์ความละเอียดสูง	 3	 มิติ	 หากผลบ่งชี้ภาวะเส้นเลือดตีบตันก็ยังจะ
ต้องยืนยันผลด้วยการฉีดสีเส้นเลือดอยู่ดี	 เพราะศัลยแพทย์หัวใจเชื่อถือข้อมูลที่
เห็นจากการฉีดสีสวนหลอดเลือดหัวใจเป็นหลัก	 และเป็นปัจจัยสำคัญในการ
แนะนำให้ผู้ป่วยทำการผ่าตัดบายพาส	 กระนั้นก็ตามในความเห็นของแพทย์ผู้
เชี่ยวชาญการอ่านผลฉีดสีสวนหลอดเลือดหัวใจระดับเซียน	 เช่น	 นพ.อาเธอร์	
เซลเซอร์	หัวหน้าห้องฉีดสีสวนหัวใจแห่งโรงพยาบาลซานฟรานซิสโก	เพรสไบที
เรียน	 ได้ให้ความเห็นว่า	 เขาเองก็รู้สึกลังเลและสงสัยอยู่เสมอ	 โดยเฉพาะการ
อ่านผลการตีบตันออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์จากเงาสองมิติที่เห็น	 ซึ่งเป็นการคาด
คะเนตรงจากเงาที่เห็นมากกว่าที่จะเป็นการวัดจากความเป็นจริง	นพ.อาเธอร์	ยัง
ได้ให้ความเห็นว่า	 ผู้ป่วยบางคนอาจต้องเข้ารับการผ่าตัดเพียงเพราะการแปล
ผลที่ผิดพลาดของการฉีดสีสวนหัวใจ	

	 ไม่มีใครสามารถบอกได้ว่า	 ข้อสงสัยของ	 นพ.อาเธอร์	 เป็นจริงหรือไม่	 จน
กระทั่ง	สถาบันโรคหัวใจ	ปอด	และโรคเลือดแห่งชาติ	 ได้ทำการศึกษาความน่า
เชื่อถือของการฉีดสีสวนหัวใจ	 โดยส่งไฟล์ภาพการฉีดสีสวนหัวใจในผู้ป่วยที่
เสียชีวิต	 40	 วัน	ภายหลังการฉีดสีสวนหัวใจ	จำนวน	 30	คน	 ไปยังรังสีแพทย์ผู้
เชี่ยวชาญระดับประเทศจำนวนสามคน	 ซึ่งแพทย์ได้ปฏิบัติงานในศูนย์หัวใจ



      148

ระดับชาติ	คนละสถานที่กัน	แล้วทำการเปรียบเทียบข้อมูลการอ่านนั้นเข้ากับผล
การตรวจพิสูจน์ศพที่ผ่าหลอดเลือดหัวใจของผู้ป่วยที่เสียชีวิตนั้น	 โดยวัดความ
ตีบของหลอดเลือดโดยตรง	 พบว่าความผิดพลาดในการอ่านอยู่ที่	 82%	 (เช่น	
เกิดการตีบจริงแค่	 25%	 แต่อ่านว่า	 ตีบ	 75%)	 แปลว่า	 ผลการอ่านของผู้
เชี่ยวชาญ	ระดับประเทศ	มีความถูกต้องแม่นยำ	เพียงแค่	18%	เท่านั้น	

	 ในช่วงที่สองของการวิจัย	 ในเวลาสามเดือนต่อมา	 ไฟล์ภาพการฉีดสีทั้ง	
30	 คน	 ถูกส่งกลับไปให้ผู้เชี่ยวชาญอ่านผลใหม่	 โดยผู้เชี่ยวชาญไม่ทราบว่าได้
เคยอ่านมาก่อนหน้านั้นแล้ว	 คราวนี้นอกจากผู้เชี่ยวชาญจะไม่เห็นพ้องต้องกัน
กับผู้เชี่ยวชาญท่านอื่นในผลการอ่านผลแล้ว	 ผู้เชี่ยวชาญยังไม่เห็นด้วยกับตัว
เองอีก	 เพราะการแปลผลของไฟล์ภาพนั้น	 แตกต่างออกไปจากคราวแรกถึง	 1	
ใน	3	(32	เปอร์เซ็นต์)	

	 ผลสรุปทางสถิติเกี่ยวกับความแม่นยำของการฉีดสีสวนหลอดเลือด	 เทียบ
กับการตีบตันของหลอดเลือดจริง	 ๆ	 จากการผ่าพิสูจน์	 คือ	 การฉีดสีสวนหลอด
เลือดโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ	มีความถูกต้องแม่นยำเพียง	25%	เท่านั้น	

	 แม้ว่าผลการศึกษาจะออกมาไม่ดีนัก	 แต่การฉีดสีสวนหลอดเลือดหัวใจ	 ก็
ยังคงเป็นการวินิจฉัยมาตรฐานที่เรียกว่า	 Gold	 Standard	 สำหรับวินิจฉัยโรค
หลอดเลือดหัวใจต่อไป	 และยังถือเป็นไม้สุดท้ายในการตัดสินใจทำผ่าตัด
บายพาสว่ามีข้อบ่งชี้ว่าสมควรทำหรือไม่	

	 เช่นเดียวกับผลการศึกษาด้านคุณค่าทางคลินิกของการใช้บอลลูนและขด
ลวดสำหรับถ่างหลอดเลือดเช่นกัน	 เราก็ไม่ค่อยได้คำตอบที่น่าประทับใจนัก	
การศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสาร	 Lancet	 ในปี	 1997	 ผู้ป่วยโรคเส้นเลือดหัวใจตีบ
จำนวน	 1,018	คน	ถูกสุ่มเป็นสองกลุ่ม	กลุ่มแรก	 ได้รับการใช้ขดลวดถ่างหลอด
เลือด	ส่วนกลุ่มที่สอง	ใช้เพียงยาอย่างเดียว	และติดตามผลเป็นเวลา	3	ปี	พบว่า
กลุ่มที่ใช้ขดลวดถ่างหลอดเลือด	 ได้รับประโยชน์จากการลดอาการเจ็บแน่น
หน้าอก	 แต่ผลอยู่ได้เพียง	 1	 –	 2	 ปี	 หลังจากปีที่สองอาการกลับมาเหมือนเดิม	
และถ้ามองในด้านอัตราการตายและอัตราการเกิดกล้ามเนื้อหัวใจตายในเวลา
ต่อมา	 พบว่ากลุ่มที่ถ่างหลอดเลือดมีโอกาสเกิดอัตราตายและอัตรากล้ามเนื้อ
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หัวใจตายมากกว่ากลุ่มที่ได้รับยาถึงสองเท่า	 (6.3	 และ	 3.3	 เปอร์เซ็นต์ตาม
ลำดับ)	แทนที่จะรอดตายมากกว่า	แต่ผลการศึกษากลับไม่เป็นเช่นนั้น	

	 การศึกษาเชิงวิเคราะห์	 ตีพิมพ์ในวารสาร	 Journal	 of	 the	 American	
College	of	Cardiology	ในเดือนมีนาคม	2000	พบว่ากลุ่มที่ได้รับประโยชน์จาก
การถ่างหลอดเลือด	 มีเฉพาะในกลุ่มที่มีอาการมากที่สุด	 เช่น	 เจ็บแน่นหน้าอก
รุนแรง	 การทำงาน	 การเดินเหิน	 ทำไม่ได้ตามปกติเพราะมีอาการเหนื่อยง่าย	
แสดงว่าถ้ามีอาการไม่มาก	 หรือไม่มีอาการนั้น	 การทำบอลลูนหรือใส่ขดลวด
เพื่อเป็นการป้องกันไว้เฉย	ๆ	ก็ไม่ได้ประโยชน์อะไร	 แต่ในความเป็นจริงทุกวันนี้
ไม่ว่าอาการผู้ป่วยจะมากหรือน้อย	 การตรวจฉีดสีสวนเส้นเลือดหัวใจ	 ถือ
เป็นการตรวจมาตรฐานที่ใช้ตัดสินใจทำถ่างหลอดเลือดด้วยบอลลูนหรือขด
ลวด	 และการผ่าตัดบายพาสนี้ถือเป็นเหตุผลหนึ่งที่การศึกษาแต่ละครั้งที่ผ่านมา
ไม่สามารถพิสูจน์ได้แบบไม่มีข้อกังขาว่า	 ทั้งการถ่างหลอดเลือดและการผ่าตัด
บายพาสจะช่วยลดการตายลงได้แน่	ๆ	

	 สรุปว่าต่อไปนี้	 ถ้าแพทย์และผู้ป่วยจะต้องคำนึงถึงผลการศึกษาใหญ่	 ๆ	 ที่
ผ่านมากันบ้าง	 สมควรจำกัดการทำผ่าตัดบายพาสและบอลลูนตลอดจนใส่ขด
ลวดไว้เฉพาะในกลุ่มผู้ป่วยฉุกเฉิน	 หรือผู้ป่วยที่มีอาการหรือมีกิจกรรมในชีวิต
ประจำวันที่เริ่มมีข้อจำกัด	 ตามมาตรฐาน	 NYHA	 แต่ไม่สมควรทำในกลุ่มที่ไม่มี
อาการ	 ไม่มีปัจจัยเสี่ยงสูงเพราะสามารถรักษาได้ด้วยยาก็ได้ผลเท่ากัน	 และถ้า
จะให้ดีกว่านั้นเหลียวมองไปดูการรักษาที่เป็นประวัติศาสตร์แต่ยังใช้การกันอยู่	
เช่น	 คีเลชั่นบำบัดว่ามีความเป็นไปได้อย่างไร	 จะเป็นการรักษาที่ต้นเหตุหรือไม่	
เป็นความจริงหรือหลอกลวงกันแน่	

	 สิ่งที่น่าสนใจและน่าศึกษาก็คือ	 การสะสมของสารพิษโลหะหนัก	 มีความ
เกี่ยวข้องอย่างไรกับโรคเรื้อรังต่าง	 ๆ	 เช่น	 โรคสมองเสื่อม	 โรคภูมิต้านทาน
ทำลายตนเอง	 โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ	 โรคหลอดเลือดสมอง	 เพราะหากว่ามี
ส่วนเกี่ยวข้องกัน	 การรักษาด้วยวิธีขับสารโลหะหนักออก	 อาจเป็นการแก้ไข
ปัญหาได้ตรงจุดถึงยังต้นตอหรือรากเหง้าที่มา	
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สารโลหะหนัก	

สารโลหะหนักคืออะไร	

	 โลหะหนัก	 คือ	 ธาตุที่มีคุณสมบัติความเป็นโลหะ	 ซึ่งมีน้ำหนักอะตอมสูง
และมีความหนาแน่นสูง	ในทางการแพทย์มักหมายถึง	ทั้งโลหะและสารกึ่งโลหะ
ที่เรียกว่า	เมทัลลอยด์	เช่น	สารหนู	แอนติโมนี	ซิลิกอน	จึงมักเรียกรวม	ๆ	ว่า	สาร
โลหะหนัก	 โดยทั่วไปมักจะต้องมีความหนักมากพอสมควรซึ่งวัดจาก
ความถ่วงจำเพาะ	 โลหะหนักมักจะหมายถึงสารที่มีความถ่วงจำเพาะมากกว่า	 4	
ขึ้นไป	หากอยู่ในรูปสารบริสุทธิ์จะมีลักษณะเป็นโลหะ	ซึ่งจะมีจุดหลอมเหลว	และ
จุดเยือกแข็งแตกต่างกัน	 และไม่จำเป็นต้องอยู่ในรูปของแข็งเสมอไปใน
อุณหภูมิห้อง	 เช่น	ตะกั่ว	 เหล็ก	ทอง	ทองแดง	ปรอท	นิกเกิล	แคดเมียม	สังกะสี	
ดีบุก	โครเมียม	 เป็นต้น	 (ปรอทเป็นของเหลวในอุณหภูมิห้อง)	สารโลหะหนักใน
สิ่งแวดล้อมที่มีความเป็นพิษสูงมากแม้เพียงปริมาณเล็กน้อย	 ก็สามารถก่อ
อันตราย	 และมักปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม	 สะสมในห่วงโซ่อาหาร	 สะสมใน
ร่างกาย	 ทั้งในเนื้อเยื่อ	 อวัยวะต่าง	 ๆ	 และในกระดูก	 ได้แก่	 ตะกั่ว	 แคดเมียม	
ปรอท	สารหนู	เป็นต้น	

	 สารที่แม้ว่าแท้จริงแล้วมีคุณสมบัติเป็นโลหะหนัก	 แต่หากเป็นสารจำเป็นที่
ร่างกายต้องการใช้ในปริมาณน้อย	 ๆ	 ทางการแพทย์จะไม่ได้เรียกรวมว่าเป็น
โลหะหนัก	 แต่เรียกว่าเป็น	 Trace	 element	 หรือแร่ธาตุที่ร่างกายต้องการใน
ปริมาณน้อย	ๆ	ซึ่งมีประมาณ	70	ชนิด	ดังนั้นหากกล่าวถึงสารโลหะหนักโดยทั่ว	
ๆ	ไป	จะหมายถึงสารที่มีความเป็นพิษต่อร่างกาย	

สารปรอท	(Mercury)	

	 สารปรอท	มักพบปนเปื้อนอยู่ใน	อากาศ	น้ำ	และดิน	เป็นส่วนใหญ่	สาเหตุ
มาจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง	 การเผาขยะโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้สารปรอท
เป็นวัตถุดิบ	 และขยะของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ตามบ้านเรือน	 เช่น	 โรงงานผลิตเยื่อ
กระดาษ	 โรงงานผลิตพลาสติก	 โรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์	 โรงงานไฟฟ้าที่ใช้
ถ่านหิน	 นอกจากนี้	 ยังพบสารปรอทในอาหาร	 ซึ่งมาจากการปนเปื้อนของสาร
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ปรอทจากแหล่งน้ำธรรมชาติ	 มีสาเหตุมาจากโรงงานอุตสาหกรรมมักปล่อยสาร
ปรอทออกมากับน้ำทิ้งของโรงงาน	 โดยเฉพาะอาหารทะเล	ในสัตว์ทะเลตัวใหญ่	
เช่น	ปลาฉลาม	ปลาทูน่า	ปลาโลมา	ปลาวาฬ	จะพบปริมาณสารปรอทอยู่สูงมาก	
เนื่องจากมีช่วงชีวิตที่ยืนยาวและกินปลาเล็กเป็นอาหาร	 เพราะฉะนั้นใครที่ชอบ
กินหูฉลาม	ก็จะได้รับสารปรอทมากขึ้น	หรือใครที่ชอบกินปลาตัวเล็ก	แต่กินบ่อย	
ๆ	 กินเป็นประจำ	 ก็มีโอกาสสะสมพิษจากสารปรอทเพิ่มขึ้นเช่นกัน	 เพราะปลา
ใหญ่เหล่านั้นก็ได้รับสารปรอทมาจากปลาเล็กปลาน้อยนั่นเอง	 เนื่องจากการปน
เปื้อนเกิดขึ้นในห่วงโซ่อาหาร	 เราจึงมีโอกาสที่จะสะสมสารปรอทอยู่ในตัวค่อน
ข้างมาก	โดยเรียกกระบวนการนี้ว่า	“BiomagniZication”	

	 การปนเปื้อนของสารปรอทเข้าสู่ร่างกายได้โดยตรง	 จากการหายใจ	 การ
สัมผัสทางผิวหนัง	การกินอาหาร	และน้ำที่ปนเปื้อนสารปรอท	สารปรอทที่อยู่ใน
รูปของเหลวสามารถระเหยเป็นไอได้ในภาวะปกติ	 และการใช้ในเทอร์โมมิเตอร์
แก้วหรือปรอทวัดไข้	 ถ้าเทอร์โมมิเตอร์แตกสารปรอทจะกลายเป็นไอ	ทำให้เกิด
อันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ	

	 ไอปรอท	 เป็นพิษต่อร่างกายอย่างมาก	 ถ้าหายใจเข้าไปจะดูดซึมเข้าสู่
ระบบไหลเวียนเลือดทันที	 สามารถกระจายไปยังสมองและส่วนอื่นของร่างกาย
ได้อย่างรวดเร็วมาก	 แต่ขับออกมาในรูปของเสียได้น้อยมาก	 ปรอทจะจับยึดกับ
เม็ดเลือดแดง	 และกระจายไปทั่วทุกส่วนของร่างกาย	 แล้วทำลายเนื้อเยื่อสมอง
ในส่วนที่ควบคุมการมองเห็นและความรู้สึกนึกคิด	 สารปรอทสามารถผ่านทาง
รกไปยังทารกในครรภ์ได้	 เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสารปรอทครั้งที่รุนแรงมาก
ที่สุด	คือ	ที่เมืองมินามาตะ	ประเทศญี่ปุ่น	 เมื่อปี	พ.ศ.	2496	ทำให้เกิด	 “โรคมินา
มาตะ”	 สาเหตุมาจากการกินปลาที่จับมาจากอ่าวมินามาตะ	 ซึ่งปนเปื้อนสาร
ปรอท	 ทำให้ผู้ป่วยจำนวนมากมีอาการทางระบบประสาทส่วนกลาง	 และทำให้
เด็ก	ๆ	มีอาการทางสมอง	

	 สารปรอทในปริมาณน้อย	 ๆ	 ที่เราอาจไม่ทราบว่ามีอยู่	 เช่น	 อยู่ในวัคซีน
ของสารกันเสีย	 อยู่ในวัสดุอุดฟันอมัลกัม	 อยู่ในน้ำยาฆ่าเชื้อโรค	 ทิงเจอร์ที่ใช้
ทำความสะอาดแผล	อยู่ในอาหารจำพวกปลาและหอย	เป็นต้น	
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ตะกั่ว	(Lead)	

	 ในแต่ละวันคนเรามีโอกาสได้รับสารตะกั่ว	 (Lead)	 โดยตรง	 จากการกิน
อาหาร	น้ำดื่ม	หรือหายใจเอาสารตะกั่วเจือปนเข้าไป	กลุ่มผู้เสี่ยงต่อการเกิดโรค
พิษตะกั่ว	ได้แก่	คนงานที่ทำเหมืองตะกั่ว	โรงงานผลิตแบตเตอรี่	โรงงานผลิตชิ้น
ส่วนอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์	 โดยเฉพาะผู้ที่ทำงานบัดกรี	 โรงงานผลิตสี	
โรงงานผลิตสารพิษกำจัดศัตรูพืช	 และคนที่อาศัยอยู่ใกล้บริเวณโรงงานหลอม
ตะกั่ว	 หรือใกล้โรงงานที่มีการใช้สารตะกั่วเป็นวัตถุดิบ	 หรือแม้กระทั่งตำรวจ
จราจร	 และคนที่อยู่ในบริเวณที่มีการจราจรหนาแน่นเป็นพิเศษ	 ปัจจุบันเราเลิก
ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงผสมสารตะกั่ว	 เพราะคุณภาพของอากาศเสื่อมลงอย่างรุนแรง	
แต่ยังมีการใช้อยู่ในน้ำมันเชื้อเพลิงในฟาร์ม	 ในเครื่องจักรต่าง	 ๆ	 และรถแข่ง	
ตะกั่วอาจมาจากกล่องอาหารกลางวันที่เป็นวัสดุไวนิล	 หรือปนเปื้อนในขนม	
ลูกอม	 นำเข้าจากบางประเทศ	 และยังพบในสีที่ใช้กับภาชนะกระเบื้องดินเผา
ด้วย	

	 ตะกั่ว	 ยังคงเป็นสารโลหะหนักที่พบได้บ่อยและยังคงสะสมอยู่ในสิ่ง
แวดล้อม	 และปนเปื้อนเข้ามาในร่างกายของเรา	 ในปัจจุบันเราก็ยังคงใช้ตะกั่ว
ในหลาย	 ๆ	 งานอยู่ในแง่ของพิษสะสมเรื้อรัง	 เราได้รับตะกั่วเข้ามาจากทางไหน
บ้าง	คำตอบคือ	ได้หลายทาง	เช่น	ทางอากาศจากฝุ่นของสีทาบ้าน	สีทาโรงเรียน
ที่เริ่มเสื่อมหรือหมดอายุ	 เวลาเอามือลูบดูจะมีฝุ่นติดมา	 ฝุ่นเหล่านั้นอาจมีสาร
ตะกั่วอยู่	หรือทางน้ำ	ในปี	2002	The	Journal	of	Environmental	Health	พบว่า	
20%	 ของสารตะกั่วที่สะสมในร่างกายมาจากน้ำประปา	 โดยเฉพาะจากข้องอ
และข้อต่อประปาทองเหลือง	 ซึ่งอาจผสมสารตะกั่วด้วย	 ปัจจุบันข้องอและข้อต่อ
ประปาทองเหลืองชนิดปลอดสารตะกั่ว	 ซึ่งบังคับใช้ในบางประเทศ	 ความจริง
แล้วก็คือ	 มีสารตะกั่วผสมอยู่ไม่เกิน	 5	 –	 7	 เปอร์เซ็นต์	 แต่ข้อต่อ	 ข้องอ	 ชนิด
ธรรมดา	 มักมีสารตะกั่วผสมอยู่มากกว่านั้น	 นอกจากนี้	 อาจมาจากภาชนะ
ประเภทกระเบื้องเคลือบ	จุดบัดกรีในอาหารกระป๋องที่นำเข้ามาจากบางประเทศ	

	 Tsao	 DA	 (2000,	 Toxicol.	 Appl.	 Pharmacology)	 พบความสัมพันธ์
ระหว่างตะกั่วในร่างกายกับโรคความดันโลหิตสูง	 โดยตะกั่วส่งผลให้การสร้าง
ไนตริกออกไซด์ผิดปกติ	เพิ่มระดับสารอนุมูลอิสระ	และเพิ่มการสร้างสารที่ทำให้
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เส้นเลือดหดตัว	 Norepinephrine	 สอดคล้องกับการศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสาร
แพทยสมาคมอเมริกัน	 JAMA	 2003;	 289:1523	 –	 1532	 และ	 JAMA	 1996;	
275:1171	–	1176	บ่งชี้ความสัมพันธ์ระหว่างตะกั่วสะสมในกระดูกกับโรคความ
ดันโลหิตสูง	และการศึกษาอื่น	ๆ	พบความสัมพันธ์กับโรคอัลไซเมอร์	โรคพาร์กิน
สัน	(Int	J	Occup	Med	Environ	Health	2001;	14(3):209	–	218)	และหัวใจเต้น
ผิดปกติ	(Am	J	Card	1998;	82(5):594	–	599)	

	 ตะกั่วเมื่อได้รับเข้าไปแล้ว	 จะสะสมในเนื้อเยื่อร่างกายได้ง่าย	 จึงไม่
สามารถตรวจได้จากเลือด	 จากการศึกษาเนื้อเยื่อของศพ	 พบว่าตะกั่วจะสะสม
มากที่สุด	ในตับ	คือประมาณ	33%	รองลงมาคือ	ไต	ตับอ่อน	รังไข่	ม้าม	ต่อมลูก
หมาก	ต่อมหมวกไต	อัณฑะ	สมอง	หัวใจ	ตามลำดับ	นอกจากนี้พบว่ากระดูกเป็น
แหล่งเก็บสารตะกั่ว	และปล่อยออกมาในช่วงที่ร่างกายมีการย้ายแคลเซียม	 เช่น	
ตั้งครรภ์	 ให้นมบุตร	 ดังนั้น	 ผู้ที่มีความเสี่ยงพิษตะกั่วในช่วงที่ร่างกายดึง
แคลเซียมออกจากกระดูกแต่จะมีสารตะกั่วออกมาแทน	 เช่น	 สตรีวัยหมดประจำ
เดือน	 ผู้ป่วยโรคไทรอยด์เป็นพิษ	 ผู้ป่วยที่ได้รับเคมีบำบัด	 Cisplatin	 ผู้ป่วยด้วย
โรคกระดูกบาง	 และกระดูกพรุน	 สตรีขณะตั้งครรภ์และให้นมบุตรที่อาศัยอยู่ใน
ใจกลางเมือง	 เนื่องจากระบบประสาทของเด็กอ่อนในครรภ์นั้นอ่อนไหวมาก	 และ
อวัยวะของเด็กอ่อนในครรภ์สามารถสะสมสารโลหะหนักได้อย่างรวดเร็ว	 ทั้งนี้	
พบว่าผู้หญิงที่ตั้งครรภ์	 ถ้ามีชีวิตในวัยเด็กอยู่ในย่านชุมชนใจกลางเมือง	 จะมี
ปริมาณของสารตะกั่วเข้าไปสู่ทารกค่อนข้างสูง	 โดยจะปล่อยสารตะกั่วออกมา
จากกระดูกแล้วเข้าไปสู่ทารกในครรภ์	ดังนั้น	ผู้หญิงที่วางแผนต้องการมีบุตร	ถ้า
ไม่อยากให้ลูกเกิดมาเป็นโรคออทิสติก	 หรือไม่อยากให้ลูกเป็นมะเร็งในอนาคต	
น่าที่จะได้ตรวจวัดสารโลหะหนัก	 และหากพบสารโลหะหนักสะสม	 ควรวางแผน
ในการทำคีเลชั่นก่อนการมีบุตร	 วิธีการตรวจวัดสารโลหะหนักในร่างกายจะ
กล่าวถึงในตอนต่อไป	 โปรดติดตาม	 ถ้าใครสามารถที่จะทำได้ก็ควรที่จะทำเพื่อ
ลูกหลานของเรา	 และเพื่อชาติพันธุ์ของเราจะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี	 วิธีการแบบนี้
เป็นการสร้างชาติพันธุ์อย่างสร้างสรรค์	มิได้เป็นการทำลาย	ไม่ต้องมีการฆ่าล้าง
เผ่าพันธุ์อย่างการสร้างชาติพันธุ์ของบางผู้นำในอดีต	

	 จากการศึกษา	 พบว่าเลือดสายสะดือที่มีตะกั่วในปริมาณสูง	 ประมาณ	
80%	 เกิดจากตะกั่วที่ปล่อยออกจากกระดูกของแม่	 และสารตะกั่วนี้ก็เข้าไปสู่
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ทารกในครรภ์	 ส่งผลต่อการแท้งบุตร	 และเสียชีวิตขณะคลอด	 หรือการคลอด
ก่อนกำหนด	 ทารกน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์หลังคลอด	 หรือทารกอาจเกิดความผิด
ปกติทางสมอง	 เช่น	 Cerebral	 Palsy	และมีผลต่อความผิดปกติในยีนขับพิษของ
เซลล์ตับ	และอาจสัมพันธ์กับโรคมะเร็งในภายหน้า	พบว่าสารตะกั่วผ่านรกไปได้
อย่างง่ายดาย	 และมีผลโดยตรงต่อทารกในครรภ์	 จะมากน้อยขึ้นอยู่กับปริมาณ
สารตะกั่วในร่างกาย	 และในกระดูกของมารดา	 ดังนั้น	 สตรีกลุ่มเสี่ยงที่วางแผน
จะตั้งครรภ์	 ควรจะได้รับการตรวจหาสารตะกั่ว	 โดยวิธีกระตุ้นให้ตะกั่วขับออก
มาทางปัสสาวะ	 เพราะตะกั่วมีค่าครึ่งชีวิตในเลือดสั้นไม่กี่สัปดาห์	 ไม่สามารถ
ตรวจพบในเลือดแต่สามารถสะสมในเนื้อเยื่อต่าง	ๆ	ได้ดี	

	 ในด้านของความเป็นพิษ	 ข้อมูลในปัจจุบันบ่งชี้ว่าระดับสารตะกั่วที่เคยคิด
ว่าปลอดภัยและไม่มีผลต่อร่างกาย	 ความเป็นจริงนั้น	 มีผลต่อทั้งการเรียนรู้	
ความจำ	พฤติกรรมทางจิต	 ระบบประสาท	โรคความดันโลหิตสูง	โรคไต	ดังนั้น	
ปัจจุบันทั้ง	CDC	กรมควบคุมโรค	และ	EPA	องค์การสิ่งแวดล้อม	กำหนดว่าไม่มี
ระดับความปลอดภัยที่ยอมรับได้	 สำหรับสารตะกั่ว	 หมายความว่า	 ตะกั่ว	 แม้
ตรวจพบได้เพียงเล็กน้อยว่าอยู่ในร่างกายก็ถือว่าไม่ปลอดภัย	

	 รายงานชิ้นสำคัญชิ้นหนึ่งตีพิมพ์ในวารสาร	 Circulation	 (2006;	
114:1347	–	1349)	ระบุว่าระดับของสารตะกั่วที่ถือว่าเป็นภัยมีค่าต่ำเพียง	2.07	
ug/dL	 ซึ่งน้อยกว่าที่กำหนดไว้แต่เดิมมาก	 เป็นเพราะวิธีการตรวจวัดมีความ
ละเอียดขึ้น	และจากการศึกษาในช่วงปี	1999	–	2000	คนอเมริกันมากถึง	38%	
มีระดับสารตะกั่วสูงเกินระดับนี้	 นอกจากนี้ยังพบว่าในพื้นที่ที่เคยมีการปนเปื้อน
สารตะกั่ว	 เช่น	 จากโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการปนเปื้อนสารตะกั่ว	 ถึงแม้ว่า
โรงงานจะปิดทำการไปแล้วเป็นเวลาสิบกว่าปี	 ฝุ่นก็ยังคงวนเวียนอยู่ในบริเวณ
นั้น	 ยังคงพบว่าฝุ่นที่เกิดจากบ้านในชุมชนนั้น	 มีปริมาณของสารตะกั่วค่อนข้าง
สูง	 ซึ่งได้มีการซุ่มตรวจฝุ่นในบ้านจากบ้านเรือนในชุมชนเหล่านั้น	 ปัญหาของ
สารตะกั่วเหล่านี้	 อาจทำให้เกิดโอกาสของโรคหัวใจขาดเลือดเพิ่มขึ้นถึง	 1.89	
เท่า	 และโอกาสเกิดโรคสโตรค	 (โรคเส้นเลือดสมอง)	 ทำให้เกิดเป็นอัมพฤต	
อัมพาต	มากเพิ่มขึ้นถึง	2.5	เท่า	
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	 การศึกษาที่ตีพิมพ์ใน	New	England	Journal	of	Medicine	(NEJM)	2003	
–	 Ja	Liang	Lin	et.	 al.	 (Environmental	Lead	Exposure	and	Progression	of	
Chronic	Renal	Diseases	 in	Patients	without	Diabetes)	ได้รายงานผู้ป่วยสูง
อายุที่เป็นโรคไตวายเรื้อรังที่ไม่เกี่ยวข้องกับโรคเบาหวาน	 พบว่าสารตะกั่วเพียง
ปริมาณเล็กน้อยจากสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติส่งผลเร่งภาวะไตวายในผู้ป่วย
สูงอายุที่ไม่ได้เป็นเบาหวาน	 แต่เริ่มมีภาวะไตทำงานบกพร่อง	 และพบว่าการทำ
คีเลชั่นด้วยแคลเซียมอีดีทีเอนั้น	ทำให้การทำงานของไตดีขึ้น	และช่วยชะลอโรค
ไตวายออกไปได้	 อย่างน้อยวารสารทางการแพทย์	 อย่าง	 NEJM	 ก็ได้ตีพิมพ์ผล
งานที่เกี่ยวข้องกับคีเลชั่นบำบัดว่ามีผลดีต่อภาวะไตวายเรื้อรัง	

สารหนู	(Arsenic)	

	 สารหนู	 มักพบปนเปื้อนอยู่ในผัก	 ผลไม้	น้ำดื่ม	 อาหารทะเล	 เครื่องสำอาง	
ยาแผนโบราณ	 และเป็นองค์ประกอบสำคัญในอุตสาหกรรมการผลิตยากำจัด
ศัตรูพืช	 อุตสาหกรรมฟอกหนัง	 และโรงงานถลุงเหล็ก	 เป็นต้น	 การศึกษาที่ผ่าน
มาเราพบสารหนูในรกนั้น	 สามารถผ่านไปถึงเนื้อเยื่อของทารก	 โดยสารหนู
เพียง	 50	 ppb	ในเนื้อเยื่อสมองของทารก	มีผลทำให้เซลล์สมองถูกทำลาย	 งาน
ศึกษาที่ตีพิมพ์ปี	 2007	 Toxicology	 and	 Applied	 Pharmacology	 พบว่าการ
สัมผัสสารหนูระหว่างอยู่ในครรภ์ของทารก	 มีผลต่อการทำงานของยีนในเซลล์
ตับของทารก	และส่งผลต่อระบบธาตุของฮอร์โมนต่าง	ๆ	 รวมทั้งเอสโตรเจน	ซึ่ง
ชักนำไปสู่การเกิดโรคมะเร็ง	 ในช่วงหลังของชีวิตได้	 เมื่อร่างกายได้รับสารหนู
เข้าไปทางการหายใจหรือจากการกินอาหารที่ปนเปื้อนนั้น	 สารหนูจะเข้าไปอยู่
ตามส่วนต่าง	 ๆ	 ของร่างกาย	 เช่น	 เลือด	 ปัสสาวะ	 เส้นผมและเนื้อเยื่ออื่น	 ๆ	 ใน
ปริมาณที่แตกต่างกันไป	 ลักษณะการเกิดพิษเนื่องจากสารหนูส่วนใหญ่เป็นการ
เกิดพิษแบบเรื้อรังจากการสัมผัสสารหนูเข้าสู่ร่างกายนานติดต่อกัน	

	 สารหนูที่เป็นอนินทรีย์	พบในน้ำยารักษาเนื้อไม้	ยาปราบศัตรูพืช	วัสดุประ
เภทอัลลอยด์	 แก้ว	 สี	 ในควันบุหรี่	 ในไวน์	 ส่วนอาหารทะเลมีสารหนูประเภท
อินทรีย์	 ซึ่งร่างกายจะสามารถขับออกได้เอง	 สารหนูแตกต่างจากสารปรอท	 คือ	
ปรอทอินทรีย์	 เช่นที่พบในอาหารจำพวกปลา	และกุ้ง	มีอันตรายมากกว่าปรอทอ
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นินทรีย์	แต่ว่าปรอทอนินทรีย์ที่อันตรายสูงก็มี	 เช่น	ไอปรอท	ส่วนสารหนู	ถ้าเป็น
สารอินทรีย์เช่นที่พบในหอย	จะมีอันตรายน้อยกว่าสารหนูอนินทรีย์	

	 ส่วนในน้ำดื่มน้ำใช้	 องค์การด้านสิ่งแวดล้อมสหรัฐอเมริกา	 กำหนดให้น้ำ
ปนเปื้อนสารหนูได้ไม่เกิน	 50	 ส่วนต่อพันล้านส่วน	 (50	 ppb)	 ซึ่งก่อนหน้านี้เคย
เสนอให้ไม่เกิน	 10	 ppb	 ในปี	 2001	 แต่รัฐไม่สามารถทำได้	 ต่อมาภายใต้แรง
กดดันจากหลายส่วนจึงได้กำหนดมาตรฐานใหม่	ต้องไม่เกิน	10	ppb	ในปี	2006	
แต่วางบทเฉพาะกาลให้อนุโลมไม่เกิน	50	ppb	ไปก่อนนานถึง	12	ปี	ทุกวันนี้	น้ำ
ที่ส่งไปตามบ้านเรือนในสหรัฐอเมริกาส่วนหนึ่งยังคงมีสารหนูเกิน	 20	 ppb	 ซึ่ง
จากการศึกษาที่ผ่านมา	สารหนูเกิน	20	ppb	นั้น	สามารถเพิ่มความเสี่ยงการเกิด
มะเร็งปอด	และมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ	

	 การศึกษาตีพิมพ์ในวารสาร	Analyst	ปี	1998	ระบุว่า	การรับประทานผักวัน
ละ	4	กำ	จากย่าน	Butte,	Montana	และ	Jersey	City,	NJ	จะได้รับสารหนู	5.3	ug	
ต่อวัน	 ซึ่งเป็นระดับที่ก่ออันตรายในระยะยาวได้	 และประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้
กับโรงงานกำจัดขยะ	จะได้รับสารหนูสูงถึง	12	ug/kg	ต่อวัน	

	 การศึกษาตีพิมพ์ออนไลน์ใน	 www.pirn.org	 ตรวจสอบปุ๋ยยี่ห้อดัง	 ๆ	 ใน
สหรัฐอเมริกาพบปริมาณสารหนูตั้งแต่	 50	–	732	ug/g	ซึ่งเมื่อเอาไปปลูกผักผล
ไม้	ก็จะมีสารหนูอยู่ในนั้น	 เมื่อเรารับประทานเข้าไปจะก่อให้เกิดเส้นเลือดตีบตัน
และมะเร็งต่อไป	

	 ปลายปี	 2011	 รายการโชว์ด้านสุขภาพชื่อดังของอเมริกา	 The	 Dr.	 Oz	
Show	 ทำการสืบข้อมูลที่ทำให้คนอเมริกันต้องตกใจกันทั้งประเทศ	 ด้วยการนำ
น้ำแอปเปิลยี่ห้อยอดนิยมมาตรวจหาสารหนู	 และพบว่า	 10%	 ของน้ำแอปเปิลที่
ขายในสหรัฐอเมริกา	 มีระดับสารหนูเกินค่ามาตรฐานน้ำดื่ม	 หลังจากรายการนี้
จบ	ทำให้ก่อเกิดกระแสทั้งต่อต้านและสนับสนุน	จนในที่สุด	FDA	ก็ได้ดำเนินการ
ตรวจสอบตัวอย่างเพิ่มเติมรวมกับของเดิมที่เคยตรวจไว้	รวม	165	ตัวอย่าง	ก็ได้
ข้อมูลคล้ายกัน	 คือ	 ประมาณ	 12%	 ของน้ำแอปเปิล	 มีสารหนูเกินมาตรฐานน้ำ
ดื่ม	แต่ส่วนใหญ่ไม่เกิน	23	ppb	มีเพียง	8	ตัวอย่าง	ที่มีระดับสารหนูสูงมาก	และ
ยอมรับว่าส่วนใหญ่ของสารหนูที่ตรวจพบเป็นสารหนูอนินทรีย์	 (inorganic	
arsenic)	ซึ่งมีอันตรายต่อสุขภาพ	ค้านกับที่เคยระบุไว้ในตอนต้นว่าส่วนใหญ่เป็น



      157

สารหนูอินทรีย์	นพ.ออส	ได้ยืนยันว่า	เขาไม่ได้ห่วงว่าเด็ก	ๆ	จะดื่มน้ำแอปเปิลแล้ว
เสียชีวิตจากพิษเฉียบพลัน	 แต่ห่วงผลในระยะยาวที่จะมีต่อเด็กซึ่งถือว่าเป็นกลุ่ม
ที่บอบบางต่อมลพิษต่าง	 ๆ	 เขาเห็นว่าประชาชนควรจะได้รับทราบข้อมูล	 และ	
FDA	 ควรจะกำหนดระดับที่ปลอดภัยของอาเซนิกในน้ำผลไม้ให้เหมือนกับที่
กำหนดในน้ำดื่ม	 (กฎหมายสหรัฐอเมริกากำหนดค่าปนเปื้อนของสารหนูในน้ำ
ดื่ม	แต่ยังไม่ได้กำหนดในน้ำผลไม้)	

	 พิษของสารหนู	 เกี่ยวข้องโดยตรงกับการที่มันเข้าไปจับกับแขน	
SulThydryl	 หรือ	 Thiol	 ของโปรตีนจำพวกเอนไซม์ในการสลายสารอนุมูลอิสระ	
รวมทั้งกลูต้าไธโอนด้วย	 ทำให้ไปยับยั้งการทำงานของโปรตีนเหล่านั้น	 ส่งผล
ให้เซลล์ก็จะเต็มไปด้วยอนุมูลอิสระ	 และเกิดการทำลายเซลล์ตามส่วนอวัยวะ
ต่าง	ๆ	ของร่างกาย	

	 ในอาหารจำพวกปลาและหอย	 ก็มักจะมีสารหนูตกค้างอยู่ค่อนข้างมาก	
แต่ส่วนใหญ่เป็นสารหนูอินทรีย์ซึ่งความเป็นพิษต่ำ	 สิ่งที่น่าเป็นห่วงกว่าใน
อาหารจำพวกปลาและหอย	 คือ	 การปนเปื้อนด้วยสารปรอทอินทรีย์	 ชนิดเมทิล
เมอร์คิวรี	ซึ่งมีความเป็นพิษสูงมาก	

แคดเมียม	(Cadmium)	

	 เป็นโลหะมีสีเงิน	 โดยทั่วไปแคดเมียมที่ปนเปื้อนอยู่ในสิ่งแวดล้อม	 จะพบ
ในแหล่งทำเหมืองสังกะสีและตะกั่ว	 ในอุตสาหกรรมยาสูบและบุหรี่	 พลาสติก
และยาง	 นอกจากนี้	 ยังนิยมใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมผลิตแบตเตอรี่	
อุปกรณ์ไฟฟ้า	อะไหล่รถยนต์	โรคที่เกิดจากพิษของแคดเมียม	เรียกว่า	โรคอิไตอิ
ไต	 (Itai	 Itai	 disease)	 การได้รับแคดเมียมจำนวนมาก	 อาจทำให้เกิดพิษ
เฉียบพลันได้	 แต่ส่วนใหญ่โรคที่เกิดจากแคดเมียมมักเป็นชนิดเรื้อรัง	 โดยการ
ได้รับแคดเมียมติดต่อกันเป็นเวลานาน	

	 แคดเมียม	 เป็นสารโลหะหนักที่ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมค่อนข้างบ่อย	 และ
สะสมในห่วงโซ่อาหารของมนุษย์	 กระดูกของมนุษย์ในยุคปัจจุบัน	 มีแคดเมียม
มากกว่ากระดูกของมนุษย์เมื่อสองร้อยกว่าปีที่แล้วประมาณถึง	 50	 เท่า	 พบ
แคดเมียมปนเปื้อนสูงมากในปุ๋ย	 ซึ่งส่งผลให้ผักใบเขียวที่ใช้ปุ๋ยในการเพาะ
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ปลูกมีปริมาณแคดเมียมอยู่สูง	 ปริมาณแคดเมียมสูงสุดที่ยอมรับได้	 ไม่ควรได้
รับเข้าไปเกิน	 14	 ไมโครกรัมต่อวันในผู้ใหญ่	 แต่จากการศึกษาเมื่อไม่นานมานี้	
พบว่า	 อาหารปกติของคนสวีเดน	 จะได้รับแคดเมียมเข้าไป	 2.0	 –	 175	
ไมโครกรัมต่อวัน	 ส่วนองค์การอนามัยโลกแจ้งว่า	 ในพื้นที่ปนเปื้อน	 เช่น	 ใกล้
โรงงานหรือนิคมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับแคดเมียม	 อาจได้รับแคดเมียม
เข้าไปสูงมากกว่า	 200	 ไมโครกรัมต่อวัน	 แคดเมียมพบได้ในหอยที่เป็นอาหาร
ของมนุษย์	พบในบุหรี่	และแคดเมียมจัดเป็นสารก่อมะเร็งประเภทที่	1	คือ	มีฤทธิ์
กลายพันธุ์	 ซึ่งก่อให้เกิดมะเร็งสูงมาก	 และแคดเมียมยังเพิ่มความเสี่ยงของการ
เกิดกระดูกหักด้วย	

	 แคดเมียมในร่างกายจะแย่งที่สังกะสี	 (Zinc)	 มากที่สุด	 รองลงมาคือ	
แมกนีเซียม	 และแคลเซียม	 ทั้งยังทำให้การทำงานของเอนไซม์กว่าร้อยชนิดที่มี
สังกะสีเป็นส่วนเกี่ยวข้องนั้นเกิดความผิดปกติไป	

อลูมิเนียม	(Aluminum)	

	 อลูมิเนียม	 เป็นโลหะที่ใช้กันอยู่แพร่หลาย	มีทั้งที่เป็นโลหะชนิดเดียวและที่
อยู่ในรูปของโลหะผสม	 ซึ่งเป็นส่วนประกอบของเครื่องมือและอุปกรณ์หลาก
หลายชนิด	 เช่น	 อุปกรณ์ไฟฟ้า	 เครื่องใช้ในครัวเรือน	 ในชีวิตประจำวันอาหารที่
รับประทานหรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้อยู่มีอลูมิเนียมเป็นส่วนประกอบ	 เพราะแม้แต่ยา
ลดกรดในกระเพาะอาหาร	(Antacid)	ยาแอสไพริน	แก้ปวดก็มีส่วนผสมเป็นอลูมิ
เนียม	 ขนมบางชนิด	 เช่น	 โดนัท	 วาฟเฟิล	 มัฟฟิน	 (ในขนมเหล่านี้จะใช้เกลือโซ
เดียมอลูมิเนียมฟอสเฟต)	 สีผสมอาหาร	 ยาสีฟันโดยเฉพาะชนิดที่ทำให้ฟันขาว	
สารระงับเหงื่อ	 หรือแม้แต่ในน้ำที่มีการเติมอะลูมิเนียมซัลเฟตเพื่อให้น้ำใสขึ้น	
และภัยมืดที่มักมองข้ามไป	คือ	ภาชนะที่เราใช้ประกอบอาหาร	เช่น	กระทะ	หม้อ	
ซึ่งถ้าเรานำภาชนะเหล่านี้มาประกอบอาหาร	นั่นหมายถึงการปนเปื้อนของโลหะ
อลูมิเนียมในอาหารที่รับประทาน	 หรือแม้แต่การใช้ฟอยด์อลูมิเนียมห่ออาหาร	
เช่น	 การเผาอาหารทะเล	 หรือการอบขนมหวาน	 หรือในอุตสาหกรรมน้ำอัดลม
และนม	ก็มีการใช้กระป๋องหรือกล่องบรรจุที่มีอลูมิเนียมเป็นส่วนประกอบ	จะเห็น
ว่าการดำเนินชีวิตในปัจจุบันนี้มีโอกาสที่จะได้รับหรือสัมผัสกับโลหะชนิดนี้ได้
หลายทางด้วยกัน	 ถึงแม้ว่าอลูมิเนียมจะมีอันตรายน้อยกว่าสารปรอท	 ตะกั่ว	
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สารหนู	แคดเมียม	ก็ตาม	แต่การได้รับสารประเภทนี้เป็นประจำ	จะเกิดการสะสม
ในร่างกาย	และเกิดการสลายที่ค่อนข้างช้ากว่าโลหะชนิดอื่น	 เราอาจได้รับอลู
มิเนียมมาจากเครื่องมือเครื่องใช้ในการปรุงอาหาร	ฟอยล์ห่ออาหาร	ยาลดกรด
ในกระเพาะ	ผงฟูที่ใช้ในการทำขนม	ยาบางชนิด	เช่น	แอสไพรินชนิดความเป็นก
รดต่ำ	อาหารกระป๋องที่เป็นกรด	 เช่น	น้ำผลไม้บางชนิด	ชีสผ่านกรรมวิธี	สารกัน
เสียในอาหาร	 ลิปสติก	 ยาหลายชนิด	 เช่น	 ยาแก้ท้องร่วง	 ยาริดสีดวงทวาร	น้ำ
ประปา	 อาการที่เราอาจต้องสงสัยพิษจากอลูมิเนียมคือ	 ปวดท้องเกร็ง	 ความจำ
เสื่อม	 หลอดอาหารอักเสบ	 กระเพาะอาหารอักเสบเรื้อรังชนิดที่ตรวจไม่พบเชื้อ	
H.pyroli	โรคไตเสื่อม	ตับเสื่อม	เป็นต้น	

	 นอกจากนี้	 มีอาการกระดูกบาง	 กล้ามเนื้อลีบ	 ติดเชื้อง่าย	 หัวใจผิดปกติ	
อาการทางสมอง	และระบบประสาท	เช่น	ความจำเสื่อม	สมาธิสั้น	อัลไซเมอร์	

สารพิษโลหะหนักออกฤทธิ์อย่างไรต่อร่างกาย	

	 ปัจจุบันพบว่าโลหะหนักเหล่านี้	 ถึงแม้ว่าจะมีปริมาณในร่างกายเพียงเล็ก
น้อย	ซึ่งเป็นระดับที่ไม่ก่อให้เกิดพิษ	แต่ก็ก่อให้เกิดผลเสียหายต่อร่างกายหลาย
ประการ	 เพราะโลหะหนักเหล่านี้จะเข้าไปรบกวนการทำงานของแร่ธาตุต่าง	 ๆ	
ในร่างกาย	 โดยปกติแล้วแร่ธาตุเหล่านี้จะช่วยเร่งปฏิกิริยาการทำงานของระบบ
ต่าง	ๆ	ในร่างกาย	 เช่น	การสร้างพลังงาน	การใช้สารอาหาร	การสร้างฮอร์โมน	
เป็นต้น	 ส่งผลให้ระบบการทำงานต่าง	ๆ	 ของร่างกายหยุดชะงักไป	นอกจากนั้น	
สารโลหะหนักเหล่านี้ยังเป็นอันตรายต่อผนังเซลล์เมื่ออยู่บนผนังเซลล์ทำให้เกิด
เสียสมดุลของประจุไฟฟ้า	 เกิดการทำลายผนังเซลล์	 เซลล์จึงถูกทำลายก่อให้
เกิดความผิดปกติในการแบ่งตัวของเซลล์	 มากไปกว่านั้นโลหะหนักต่าง	 ๆ	 ยัง
เป็นตัวการก่อให้เกิดอนุมูลอิสระ	 ทำให้หลอดเลือดอักเสบ	 ผนังหลอดเลือด
ขรุขระ	 เกิดความไม่เรียบของพื้นผิว	 ส่งผลให้เกิดหลอดเลือดแข็ง	 เกิดพลาค	
(Plaque)	หรือเกิดลิ่มเลือดอุดตันตามมา	

	 ดังรายงานการศึกษาวิจัยจำนวนมากที่ยกมากล่าวในตอนต้นแล้ว	 สาร
โลหะหนักส่งผลต่อกลไกการสร้างไนตริกออกไซด์ของหลอดเลือดด้วย	 ทำให้
หลอดเลือดขาดความยืดหยุ่น	 และหดตัวกลายเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อเส้นเลือดตีบ
ตัน	 และทำให้ความสามารถในการนำสารอาหารไปหล่อเลี้ยงอวัยวะต่าง	 ๆ	 ใน
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ร่างกายน้อยลง	 ส่งผลให้เกิดความเสื่อมสภาพของอวัยวะในร่างกายอย่างต่อ
เนื่อง	 เช่น	 เกี่ยวข้องกับโรคอัลไซเมอร์	 โรคพาร์กินสัน	 โรคออทิสติก	 โรคหัวใจ	
และหลอดเลือด	โรคเบาหวาน	โรคความดันโลหิตสูง	โรคไตเสื่อม	ตาเสื่อม	โรค
เรื้อรังต่าง	ๆ	

	 สารโลหะหนักที่สะสมในต่อมหมวกไตทำให้ต่อมหมวกไตสร้างฮอร์โมน
ลดลง	 เกิดภาวะต่อมหมวกไตล้า	 ซึ่งส่งผลให้ร่างกายเสื่อมเร็ว	 ความเครียดสูง	
เช่นเดียวกับในต่อมไร้ท่ออื่น	 ๆ	 หากมีสารโลหะหนักสะสมก็จะทำให้การสร้าง
ฮอร์โมนต่าง	 ๆ	 ลดลง	 การที่สารโลหะหนักสะสมยังส่งผลให้ผู้ป่วยเบาหวานไม่
ตอบสนองต่อยาลดน้ำตาลในเลือด	 นี่เป็นเหตุผลที่ผู้ป่วยเบาหวานที่คุมโรคได้
ไม่ค่อยดี	 แม้ว่าจะใช้ยารักษาหลายตัว	 แต่เมื่อเข้ารับการบำบัดด้วยคีเลชั่นแล้ว	
จะทำให้สามารถคุมน้ำตายได้ง่ายขึ้นมาก	 สารโลหะหนักสามารถนำไปสู่ภาวะ
การเสื่อมของระบบประสาท	 เช่น	 ความคิด	 ความจำ	 และโรคซึมเศร้า	 ทั้งยัง
เกี่ยวข้องกับการที่เกิดภาวะกระดูกพรุน	และภาวะฮอร์โมนไทรอยด์ต่ำ	

	 ความเป็นพิษของโลหะหนักขึ้นอยู่กับรูปแบบทางเคมีของสารประกอบ
โลหะหนักของแต่ละชนิด	 และเส้นทางที่ร่างกายได้รับเข้าไป	 เช่น	 ทางระบบ
หายใจ	ระบบทางเดินอาหาร	และผิวหนัง	เป็นต้น	ซึ่งสารพิษเหล่านี้	เมื่อสะสมอยู่
ในร่างกายจนถึงระดับหนึ่ง	ก็จะแสดงอาการออกมาให้เห็น	ผลของความเป็นพิษ
ของโลหะหนักในสิ่งมีชีวิตเกิดจากกลไกต่าง	ๆ	ดังนี้	

	 1.	 	 โลหะหนักเข้าไปแย่งการทำงานของแร่ธาตุที่จำเป็น	 Trace	 mineral	
โดยปกติแร่ธาตุจำเป็นที่เราต้องการจำนวนน้อยมาก	 ๆ	 มีอยู่ประมาณ	 70	 ชนิด	
โดยหน้าที่ของธาตุที่จำเป็นส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับการช่วยประกอบการ
ทำงานของเอนไซม์ต่าง	ๆ	ให้เป็นปกติ	เอนไซม์	คือ	โมเลกุลชนิดหนึ่งในร่างกาย
ที่เป็นตัวขับเคลื่อนปฏิกิริยาเคมีที่สำคัญในขบวนการดำรงชีวิต	 เช่น	 เอมไซม์ใน
ขบวนการสร้างพลังงานทำหน้าที่เปลี่ยนสารอาหารที่ย่อยและดูดซึมแล้วให้
กลายเป็นพลังงาน	 เอนไซม์ในขบวนการย่อยสลายสารพิษและสารอนุมูลอิสระ	
เช่น	 สังกะสี	 (Zn)	 ช่วยประกอบการทำงานของเอนไซม์ย่อยสลายสารพิษ	
ประมาณ	 20	 กว่าชนิด	 เช่น	 Alcohol	 Dehydrogenase	 ซึ่งช่วยย่อยสลาย
แอลกอฮอล์	 ดังนั้น	 หากร่างกายมีสารโลหะหนักแอลกอฮอล์จะย่อยสลายช้า	
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และเกิดพิษสุราได้เร็วขึ้น	 เช่น	 ทำให้เกิดมะเร็งได้ง่ายขึ้นหรือเป็นตับแข็งเร็วขึ้น	
เป็นต้น	 โดยสารพิษโลหะหนักจะสามารถไล่โมเลกุลของสังกะสีออกไปจาก
เอนไซม์	แล้วเข้าไปแทนที่ตรงตำแหน่งของสังกะสี	ทำให้เอนไซม์ต่าง	ๆ	สูญเสีย
หน้าที่	และหยุดการทำงานไป	

	 2.	 	สารโลหะหนัก	 เป็นตัวเพิ่มการสร้างอนุมูลอิสระ	โดยผ่านจากปฏิกิริยา
เคมีโดยตรง	 อนุมูลอิสระเป็นโมเลกุลไม่เสถียร	 ซึ่งสร้างขึ้นทั้งจากผลของการ
ทำงานของเซลล์ต่าง	 ๆ	 ของร่างกาย	 คล้ายกับของเสียที่มาจากการเผาไหม้ของ
เครื่องยนต์	 หรือจากสารเคมี	 จากสารพิษแปลกปลอมต่าง	 ๆ	 เมื่อสร้างขึ้นแล้ว
ร่างกายจะพยายามควบคุมโดยอาศัยเอนไซม์ย่อยสลายอนุมูลอิสระต่าง	ๆ	หาก
อนุมูลอิสระเกิดขึ้นมากเกินไปอาจก่อการทำร้ายผนังเซลล์	 ทำร้ายโครงสร้าง
หลักทางพันธุกรรม	คือ	 DNA	ก่อความเสียหาย	 เช่น	 โรคความเสื่อม	 โรคมะเร็ง	
ฯลฯ	 เมื่อไรก็ตามที่มีโลหะหนักอยู่	 ปฏิกิริยาเคมีจะก่อให้เกิดสารอนุมูลอิสระ
เพิ่ม	จากขบวนการที่เรียกว่า	Fenton	Reaction	 เช่น	ออกซิเจน	 เมื่อเจอกับโลหะ
หนัก	ทำปฏิกิริยาเสร็จก็จะเกิดอนุมูลอิสระขึ้นมาทันที	หรือแม้กระทั่งวิตามินซี	ซึ่ง
ถือเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ	 เมื่ออยู่ในภาวะที่มีสารโลหะหนัก	 ก็จะเกิดปฏิกิริยา
เป็นการสร้างอนุมูลอิสระเพิ่มขึ้นเสียเอง	 เหมือนกับว่าคนดี	 ๆ	 หากไปคบมิตรชั่ว
ก็อาจเกิดผลลัพธ์ที่ก่อให้เกิดความเสียหายได้	

	 3.	 	 สารโลหะหนัก	 ทำให้เกิดการลดระดับของสารต้านอนุมูลอิสระตาม
ธรรมชาติที่ร่างกายสังเคราะห์ขึ้น	 สารโลหะหนักส่วนใหญ่สามารถจับกับองค์
ประกอบสำคัญในโมเลกุลของสารต้านอนุมูลอิสระที่ร่างกายสร้างขึ้น	 เช่น	 จับ
กับ	 Thiol	Group	ของสารกูลต้าไธโอน	ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่สำคัญมาก	
ที่ช่วยปกป้องร่างกายของเราจากอนุมูลอิสระจำนวนมหาศาล	 อันเป็นผลมาจาก
การทำงานของเซลล์ต่าง	ๆ	ในแต่ละวัน	เมื่อโลหะหนักเข้าไปจับแน่นกับโมเลกุล
ของสารต้านอนุมูลอิสระแล้ว	 สารนั้นก็จะไม่สามารถทำงานได้	 ร่างกายก็จะอยู่
ในภาวะเสี่ยงต่อการถูกคุกคามด้วยอนุมูลอิสระ	 ซึ่งจะเข้าไปโจมตีไขมันเกิด	
Lipid	 Peroxidation	 หรือภาวะไขมันเป็นสนิม	 เนื่องจากผนังเซลล์ทุกชนิดใน
ร่างกายเป็นไขมัน	 ดังนั้น	 ผนังเซลล์ทุกเซลล์ก็มีโอกาสเสียหาย	 อนุมูลอิสระยัง
โจมตีโปรตีนทำให้เสียหายทำงานต่อไม่ได้	Protein	Dysfunction	ฮอร์โมนต่าง	
ๆ	 ในร่างกายมักเป็นโปรตีน	 หรือสายอะมิโนเรียงต่อกัน	 การทำงานของ



      162

ฮอร์โมนก็จะเสียไป	 โมเลกุลต่าง	 ๆ	 ที่เป็นข้อมูลคำสั่งในการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างเซลล์	 ก็เป็นเปปไทด์หรือส่วนย่อยของโปรตีน	 ก็จะถูกโจมตีได้	 อนุมูล
อิสระยังทำลายดีเอนเอ	ทำให้เซลล์กลายพันธุ์	 เป็นจุดเริ่มต้นของเซลล์เสื่อมและ
ก่อมะเร็ง	อินซูลินก็เป็นฮอร์โมนเหมือนกัน	และเกิดความเสียหายได้ในภาวะที่มี
สารโลหะหนักเช่นกัน	 การใช้คีเลชั่นบำบัดในผู้ป่วยเบาหวาน	 สามารถทำให้
ควบคุมน้ำตาลได้ดีขึ้น	 และทำให้สามารถลดขนาดยาลง	 หรือในบางราย
สามารถหยุดยาเบาหวานได้	

	 4.	 	 โลหะหนักเป็นพิษโดยตรงต่อผนังเซลล์	ทำให้ผนังเซลล์สูญเสียความ
แข็งแรง	 เซลล์ก็จะแตกทำลายเสียหายได้ง่าย	 เช่น	สารตะกั่ว	ส่งผลให้เซลล์เม็ด
เลือดแดงเปราะ	 เม็ดเลือดแดงแตกเสียหายง่าย	 และอาการหนึ่งของสารพิษ
ตะกั่ว	คือ	ร่างกายเกิดอาการซีด	เพราะเม็ดเลือดแดงได้แตกไป	

	 5.	 	โลหะหนักที่ตกค้างบริเวณผนังเซลล์ของหลอดเลือดนั้น	จะส่งผลยับยั้ง
การสร้างสารออกฤทธิ์คลายตัวหลอดเลือดตามธรรมชาติ	 Nitric	 Oxide	 และส่ง
ผลต่อมาทำให้ผนังหลอดเลือดขาดความยืดหยุ่นเสี่ยงต่อการแตกและตีบตัน
เป็นปัจจัยหลักที่ก่อให้เกิดโรคผนังหลอดเลือดเสื่อม	 Endothelial	 Dysfunction	
ซึ่งเกี่ยวข้องกับโรคเบาหวาน	 ความดัน	 โรคหัวใจหลอดเลือดหัวใจตีบ	 หลอด
เลือดสมอง	อัมพฤกษ์	และอัมพาต	ฯลฯ	

6.	 	สารโลหะหนักบางชนิด	 เช่น	ตะกั่วที่เข้าไปแทนที่ขบวนการของแร่ธาตุ	
โดยตะกั่วจะเข้าไปแทนที่แคลเซียม	 โดยผ่านช่องทางปกติของแคลเซียม	 และ
เข้าไปสะสมในกระดูก	 และจะขับออกมาจากกระดูกในช่วงที่มีการปล่อย
แคลเซียม	 เช่น	ในระหว่างการตั้งครรภ์	และให้นมบุตร	ทั้งในช่วงของที่ร่างกาย
มีภาวะกระดูกพรุน	ก็จะทำให้ปล่อยสารตะกั่วออกมา	

	 7.	 	 สารโลหะหนักที่ปนเปื้อนมากับอาหาร	 ออกฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรีย	 จึง
ทำลายจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในลำไส้	 ส่งผลให้ความสมดุลของจุลชีพใน
ลำไส้แปรเปลี่ยนไป	 และอาจเป็นสาเหตุของภาวะเยื่อบุลำไส้สูญเสียผนังกั้นไป	
ที่เรียกว่า	 Leaky	 Gut	 Syndrome	 ภาวะนี้ก่อให้เกิดความเสื่อมของร่างกายได้
หลายอย่าง	 เกี่ยวข้องกับอาหาร	 ภูมิแพ้	 อ่อนเพลียเรื้อรัง	 สมองเสื่อมจากภาวะ
ภูมิต่อต้านตัวเอง	ฯลฯ		 	 	 	 	 	 	 8.	 	 สารโลหะ
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หนัก	 ส่งผลให้เลือดมีความเป็นกรดเพิ่มมากขึ้น	 โดยปกติร่างกายทนต่อความ
เปลี่ยนแปลงทางกรดด่างได้น้อยมาก	 จึงมีระบบปรับสมดุลที่รวดเร็วมาก	 เมื่อ
ร่างกายเป็นกรด	 จะมีการดึงแคลเซียมออกมาจากที่สะสมไว้ในกระดูก	 อาจส่ง
ผลในระยะยาวต่อความหนาแน่นมวลของกระดูกได้	

	 9.	 	 สารโลหะหนักสามารถผ่านทางสายรกได้ง่ายมาก	 และสามารถผ่าน
เข้าไปในต่อมน้ำนมในการผลิตน้ำนมแม่ได้	 ซึ่งส่งผลเสียต่อสมองและระบบ
ประสาทที่กำลังเจริญเติบโต	และยังไม่แข็งแรงของทารกได้ง่าย	

	 10.	 	 สารโลหะหนักเกือบทั้งหมด	 เป็นพิษต่อภูมิต้านทานโดยการสร้าง	
Haptens	 ซึ่งแม้ว่าจะเล็กเกินที่จะเป็นแอนติเจน	 แต่ก็สามารถกระตุ้นการผลิต
แอนติบอดี	 ซึ่งก่อปฏิกิริยาทางภูมิต้านทาน	 ส่งผลให้เกิดปฏิกิริยาการแพ้และ
ชักนำไปสู่ภาวะแพ้สารเคมีหลายชนิด	 ที่เรียกว่า	 Multiple	 Chemical	
Sensitivity	

	 11.	 	สารโลหะหนัก	 ออกฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของ	 DNA	 และ	 RNA	 โดย
ยับยั้ง	Histone	Function	ยังยั้ง	Translation	และ	Transcription	ของทั้ง	DNA	
และ	RNA	เซลล์ต่าง	ๆ	จึงหยุดการทำงาน	อวัยวะก็ค่อย	ๆ	เสียหน้าที่ไป	

	 12.	 	สารโลหะหนักเป็นตัวขัดขวางตัวรับฮอร์โมน	Hormone	Receptor	จึง
ส่งผลต่อการทำงานของฮอร์โมนต่าง	ๆ	เช่น	ฮอร์โมนเพศ	ฮอร์โมนอินซูลิน	

	 ด้วยเหตุที่สารโลหะหนักมีขบวนการเป็นพิษดังกล่าว	 ภาวะทางคลินิกที่
เกี่ยวข้องกับสารโลหะหนักจึงเป็นไปได้มากมาย	ดังต่อไปนี้	

	 1.		โรคมะเร็งชนิดต่าง	ๆ	เนื้องอก	

	 2.		โรคหลอดเลือดตีบแข็ง	ความดันโลหิตสูง	

	 3.		โรคอัลไซเมอร์	โรคพาร์กินสัน	โรคสมองเสื่อม	

	 4.		โรคปวดกล้ามเนื้อ	ปวดข้อ	รูมาตอยด์	

	 5.		โรคอ่อนเพลียเรื้อรัง	การทำงานระบบต่อมไร้ท่อแปรปรวน	



      164

	 6.		ภูมิแพ้	ภูมิไวเกินภูมิเพี้ยน	โรค	SLE	โรคภูมิต้านทานทำลายตัวเองชนิด
ต่าง	ๆ	

	 7.		โรคปลายประสาทเสื่อมและไตเสื่อมจากเบาหวาน	ฯลฯ	

สารโลหะหนักสะสมในร่างกาย	

	 ในสังคมปัจจุบัน	สารพิษโลหะหนักมีอยู่ทุกแห่งหน	 เราทุกคนมีโอกาสที่จะ
ได้รับสารพิษเหล่านี้อย่างไม่รู้ตัวไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง	 ไม่ว่าจะเป็นจากน้ำดื่ม	
อาหาร	ของใช้ในชีวิตประจำวัน	แม้แต่ในอากาศ	ปัญหาสารพิษโลหะหนัก	 เป็น
ปัญหาที่พบได้ในทุกประเทศทั่วโลก	สารปรอท	 (Mercury)	 เป็นสารโลหะหนักที่
ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมการผลิตคลอรีน	 (Chlorine)	 หรือ
โซดาที่มีฤทธิ์ในการกัดกร่อน	 (Caustic	 Soda)	 หรือแม้แต่ถูกใช้เป็นส่วนผสม
ของสารที่ใช้ในการอุดฟันอย่างอมัลกัม	 (Amalgam	 Fillings)	 มนุษย์เราใช้
ผลิตภัณฑ์เหล่านี้มาเป็นระยะเวลานาน	 จนต่อมากลายเป็นข้อถกเถียงกันยืดเยื้อ
ยาวนานระหว่างกลุ่มผู้ประท้วงภายใต้ชื่อ	 “Moms	 Against	 Mercury”	 และ
องค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา	 (U.S.	FDA)	โดยทางฝ่ายผู้ประท้วงอ้าง
ว่า	 ทั้งองค์การอาหารและยาและองค์กรสิ่งแวดล้อมถือว่าโลหะอมัลกัมอันตราย
ต่อสิ่งแวดล้อม	และห้ามทิ้งลงด้วยวิธีปกติ	แปลว่าปรอทที่ออกมาจากอมัลกัมไม่
สามารถอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้	ขณะเดียวกัน	ปรอท	ก็ไม่ควรอยู่ในอาหารแต่กลับ
ยินยอมให้สารที่มีส่วนผสมของปรอทอยู่ในร่างกายได้	 ล่าสุดเมื่อกลางเดือน
มิถุนายน	2008	U.S.	FDA	ก็ได้ออกมายอมรับว่า	สารอุดฟันที่มีส่วนผสมของสาร
ปรอท	 อาจทำให้เกิดความเป็นพิษต่อระบบประสาท	 (Neuro-toxic	 Effects)	 ใน
เด็กวัยเจริญเติบโตและทารกในครรภ์	 พร้อมทั้งยืนยันที่จะทำการวิจัยเพิ่มเติม
เกี่ยวกับเรื่องนี้	 หากพบความสัมพันธ์ในทางลบต่อสุขภาพ	 ก็อาจจะถูกยกเลิก
การใช้โดยถาวร	 เช่น	 ในประเทศสหรัฐอเมริกา	 เช่นเดียวกับที่มีการประกาศ
ยกเลิกการใช้ไปแล้วในประเทศเดนมาร์ก	นอร์เวย์	และสวีเดน	

	 ผู้ที่ให้ความสนใจในเรื่องนี้ไม่ใช่เพียงแค่บุคลากรที่ทำงานทางด้าน
สุขภาพอย่างองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาเท่านั้น	 แต่รวมไปถึง
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นักการเมือง	ท่านวุฒิสมาชิก	บารัค	 โอบาม่า	 ได้พยายามผลักดันนโยบายเกี่ยว
กับการยกเลิกการใช้สารปรอทในการผลิตคลอรีนและโซดาในสหรัฐอเมริกา	
(The	Missing	Mercury	in	Manufacturing	Monitoring	and	Mitigation	Act	or	
M5	 Act)	 มาตั้งแต่กลางปี	 2007	 หลังจากที่ตระหนักถึงผลเสียร้ายแรงของสาร
โลหะหนักชนิดนี้	 ที่มีต่อการยับยั้งการเจริญเติบโตในเด็กทั้งในส่วนของการ
มองเห็น	 ประสาทการรับรู้	 ความดันเลือด	 และอาจทำให้เป็นหมันได้	 และล่าสุด
เมื่อกลางเดือนตุลาคม	 2008	ประธานาธิบดี	บุช	ก็ได้เซ็นรับรองกฎหมาย	 “The	
Mercury	 Export	 Ban	 Act	 of	 2008”	 เพื่อยกเลิกการส่งออกสารปรอทอย่าง
ถาวรภายในปี	2013	

	 การศึกษาโครงกระดูกของมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย	 เพื่อประเมินภาวะ
สารโลหะหนักสะสม	 โดยทำการเปรียบเทียบปริมาณแคดเมียมของกระดูก
มนุษย์ในปัจจุบันนี้	 เทียบกับกระดูกของชาวอินเดียนโบราณในอเมริกาเหนือ	
เผ่าพีคอส	 (ประมาณ	 200	 ปีที่แล้ว)	 พบว่าระดับแคดเมียมของกระดูกชนเผ่าพี
คอส	มีแคดเมียมต่ำกว่ากระดูกคนยุคปัจจุบันถึง	 50	 เท่า	และมีรายงานการวิจัย
ต่าง	ๆ	อีกมากมาย	ในการศึกษาความสัมพันธ์ของสารพิษโลหะหนักกับการเกิด
โรคความเสื่อมเรื้อรังชนิดต่าง	ๆ	ดังเช่น	

• ในปี	 2008	 Association	 of	 Urinary	 Cadmium	 and	 Myocardial	
Infarction	ได้ทำการศึกษาขนาดใหญ่ในอเมริกา	โดยศึกษาในกลุ่มตัวอย่าง	
4,912	คน	ซึ่งเมื่อคำนวณแล้ว	จะเป็นตัวแทนของประชากรได้	52	ล้านกว่าคน	
ผลการศึกษาสรุปว่า	 แคดเมียมสัมพันธ์กับโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด	
(Coronary	Heart	Disease)	
• ในปี	 2006	 มีการตีพิมพ์ในวารสารท้องถิ่นของประเทศสเปน	 ระบุว่า	

ระดับของโลหะหนักมีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
เฉียบพลัน	
• ในปี	2002	Circulation	ซึ่งเป็นวารสารของสมาคมโรคหัวใจอเมริกัน	ตี

พิมพ์การศึกษาของ	มหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน	 Researcher	สรุปว่า	อาเซ
นิก	 (สารหนู)	 เป็น	 Independent	 Risk	 Factor	 (ปัจจัยเสี่ยงอิสระ)	 ต่อ	
Atherosclerosis	(ภาวะหลอดเลือดแดงแข็งตัว)	และในทางกลับกัน	Carotid	
Atherosclerosis	 (โรคหลอดเลือดสมองคาโรติก)	 เป็น	Marker	ใหม่ตัวหนึ่ง
ของโรคพิษอาเซนิก	
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• ในปี	2002	มีการตีพิมพ์ใน	New	England	Journal	of	Medicine	ว่าการ
กินปลา	 กลับเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคความเสื่อมเรื้อรังหลายชนิด	 เช่น	 โรค
มะเร็ง	 โรคเบาหวาน	 โรคหลอดเลือด	 หัวใจตีบตัน	 ทั้งนี้มาจากการปนเปื้อน
ของสารปรอทจำนวนมากที่พบในปลา	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	

หมอแนะให้กินปลา?	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 ความจริงแล้ว	 การศึกษาที่ให้ผลขัดแย้งในด้านของการบริโภคปลา
ที่มีต่ออุบัติการณ์ของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบมีมานานแล้ว	กล่าวคือ	มี
การศึกษาหลายครั้งที่การบริโภคปลาสามารถลดความเสี่ยงและอัตราการตาย
จากโรคหลอดเลือดหัวใจ	 แต่ก็มีการศึกษาหลายครั้งที่กลับเพิ่มความเสี่ยงใน
การบริโภคปลา	 ทางการแพทย์เรียกปรากฏการณ์นี้ว่า	 PARADOX	 ซึ่งใน
ทางการแพทย์นั้น	มีหลายเรื่อง	เช่น	French	Paradox	ในเรื่องการดื่มไวน์	แต่ใน
กรณีนี้เรียกว่า	Fish	 Intake	Paradox	 เคยมีผู้พิสูจน์แล้วว่า	น่าจะเกิดจากการปน
เปื้อนของสารปรอทในปลา	โดย	 Jukka	T.	Salonen,	MD,	PhD	et.	al.	ได้ทำการ
ศึกษาและตีพิมพ์ในวารสาร	 Circulation	 ปี	 1995	 ฉบับที่	 91	 ในหน้าที่	 645	 –	
655		

สารโลหะหนักเป็นสาเหตุของโรคต่าง	ๆ	 	 	 	 	 	 	
	 	 1.		สารโลหะหนักกับเส้นเลือดอุดตันในหัวใจและกล้ามเนื้อหัวใจ	 	
	 	 	 	 ปัจจุบันมีรายการการศึกษาวิจัยที่พบว่าสารโลหะหนักมีความ
สัมพันธ์โดยตรงต่อโรคเส้นเลือดตีบตันและโรคกล้ามเนื้อหัวใจ	ใ น ปี	 1 9 9 9	
วารสารของวิทยาลัยแพทย์โรคหัวใจ	 รายงานสรุปจากการผ่าศพผู้ป่วยจำนวน
มากที่มีปัญหาโรคกล้ามเนื้อหัวใจล้มเหลว	 (Cardiomyopathy)	พบว่ากล้ามเนื้อ
หัวใจของคนเหล่านั้น	 มีการสะสมโลหะหนักในปริมาณสูง	 เช่น	 พบปรอท	
22,000	 เท่า,	 แอนติโมนี	 12,000	 เท่า	 ดังนั้น	 จะเห็นได้ว่าสารโลหะหนักส่งผล
โดยตรงต่อการทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจ	 และเป็นการยืนยันว่าสารโลหะหนัก
สามารถสะสมในเนื้อเยื่อของร่างกายในปริมาณที่สูงมาก	ๆ	ได้	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ใ น ปี	 2 0 0 2	 ว า ร ส า ร	
Circulation	ตีพิมพ์การศึกษาวิจัยของมหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน	สรุปผลการ
วิจัยว่า	สารหนูเป็นปัจจัยเสี่ยงอิสระ	 (Independent	Risk	Factor)	ต่อโรคหลอด
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เลือดแข็ง	 	 	 	 	 	 ในปี	 2006	 นักวิจัยในประเทศสเปน	
ศึกษาจาก	 10	 ศูนย์ในประเทศยุโรป	 พบว่าระดับของสารโลหะหนักที่เล็บมือ	 มี
ความสัมพันธ์โดยตรงกับการเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด	ตี
พิมพ์ในวารสาร	Espagne	2006	 ในปีเดียวกันนิตยสาร	 Circulation	 ซึ่งเป็น
วารสารของสมาคมโรคหัวใจอเมริกัน	 ได้ตีพิมพ์ว่าจากการสำรวจประชากรใน
สหรัฐอเมริกา	 ในระหว่างปี	 1999	 ถึง	 2000	พบว่า	 38%	 ของประชากรมีระดับ
สารตะกั่วในร่างกายเกินกำหนดมาตรฐาน	 โดยระดับสารตะกั่วที่ไม่ทำให้เกิด
พิษต้องต่ำกว่า	 2.07	 ไมโครกรัมต่อเดซิลิตร	 แต่พบว่าระดับสารตะกั่วใน
ประชากร	มีค่าสูงถึง	 3.63	 –	 10.0	 ไมโครกรัมต่อเดซิลิตร	ซึ่งทำให้มีความเสี่ยง
ต่ออัตราการตายจากภาวะหลอดเลือดในสมองแตกถึง	 151%	 และภาวะกล้าม
เนื้อหัวใจตายเฉียบพลันถึง	 89%	 นอกจากนี้แล้ว	 สารตะกั่วทำให้เพิ่มระดับ
แคลเซียมอย่างผิดปกติในเส้นเลือดฝอยในสมอง	 เซลล์ประสาท	 เซลล์ตับ	 และ
หลอดเลือดแดง	ทำให้กล้ามเนื้อเรียบหดตัวและทำให้เกิดความดันโลหิตสูง	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 ในปี	 2008	 Association	 of	
Urinary	Cadmium	and	Myocardial	Infarction	ได้มีการศึกษาในกลุ่มตัวอย่าง
ขนาดใหญ่ของประเทศสหรัฐอเมริกา	 โดยศึกษาในกลุ่มตัวอย่าง	 4.912	คน	ซึ่ง
เมื่อคำนวณแล้วจะเป็นตัวแทนของประชากรได้	 52	 ล้านกว่าคน	 ผลการศึกษา
สรุปว่า	แคดเมียมสัมพันธ์กับการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ	

	 	

	 2.		สารโลหะหนักกับสมอง	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 การศึกษาข้อมูลในอดีต	 เราพบความเชื่อมโยงกันระหว่างสารพิษโลหะ
หนักกับโรคความเสื่อมของสมอง	นักวิจัยยังพบอีกว่ายีนหรือพันธุกรรม	มีผลต่อ
การเกิดโรคประมาณ	30%	และอีก	70%	เกิดจากปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม	
	 	 	 ภาวะสมองเสื่อมที่พบได้บ่อย	 ได้แก่	 โรคอัลไซเมอร์	 (Alzheimer’s	
Disease)	และภาวะสมองเสื่อมจากโรคหลอดเลือดสมอง	(Vascular	Dementia)	
โรคอัลไซเมอร์มีลักษณะเฉพาะ	 คือ	 การสะสมของโปรตีนผิดปกติคล้ายขยะอยู่
ในเนื้อสมอง	 การค้นพบเมื่อไม่นานมานี้	 โดยนักวิจัยที่มหาวิทยาลัย	 Case	
Western	 Reserve	 University	 ได้สรุปว่า	 Oxidative	 Stress	 ที่เพิ่มขึ้นตามอายุ
นั้น	เป็นสาเหตุสำคัญต่อการเป็นโรคอัลไซเมอร์	มีหลักฐานสำคัญที่แสดงให้เห็น
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ว่าผู้ป่วยอัลไซเมอร์	 มีสารต้านอนุมูลอิสระในสมองที่ลดน้อยลง	 แต่มีระดับของ	
Oxidative	 Stress	 ที่สูงขึ้น	 แต่ทำไมบางคนเป็นอัลไซเมอร์	 บางคนไม่เป็น	 ส่วน
หนึ่งอาจมาจากปัจจัยทางพันธุกรรม	และส่วนสำคัญที่ไม่อาจมองข้าม	คือ	ปัจจัย
ทางสิ่งแวดล้อม	 โดยเฉพาะภาวะสารโลหะหนักตกค้างสะสม	 ก่อให้เกิดระดับ
ของ	 Oxidative	 Stress	ที่มากเกินกำลังของระบบร่างกายจะต้านทานไหว	 จึงก่อ
เกิดความเสื่อมขึ้นในอวัยวะนั่นเอง	 	 	 	 	 รายงานในอดีต
พบความสัมพันธ์ระหว่างระดับสารโลหะหนักกับอัลไซเมอร์	 (Anon	 1993)	 และ
พบว่าโลหะหนักก่อให้เกิดการเสื่อมของเซลล์ประสาทแบบเดียวกับที่พบในโร
คอัลไซเมอร์	โรคพาร์กินสัน	และโรคความเสื่อมของสมองอื่น	ๆ		 	 กา ร
ค้นพบทางวิทยาศาสตร์พื้นฐาน	 ระบุว่าไอออนที่มีมากเกินไปของธาตุโลหะหนัก
เหล่านี้	 จะสะสมและเกิดปฏิกิริยาในสมอง	 ทำให้โปรตีนตกตะกอนรวมกันเป็น
พลาค	 (Plaque)	พลาคนี้เอง	ที่จะเกาะกันเป็นกลุ่มในส่วนที่เป็นเนื้อเยื่อสมอง	และ
ระบบประสาทขัดขวางการลำเลียงอาหาร	และการส่งสารสื่อประสาทระหว่างเซลล์	
พลาคยังกระตุ้นการสร้างอนุมูลอิสระด้วย	 ส่งผลให้เซลล์สมองถูกทำลายเพิ่มและ
โลหะหนักมักก่อการอักเสบขึ้นด้วย	โดยมักมีการอักเสบอยู่รอบ	ๆ	พลาค	 	
	 	 	 	 	 จากการศึกษาวิจัย	 พบว่าสารพิษโลหะหนักมีส่วน
เกี่ยวข้องกับการทำงานของสมองโดยเฉพาะในเด็กเล็ก	 โดยพบว่าตะกั่วขัด
ขวางการทำงานของสารสื่อประสาทบริเวณที่มีการเชื่อมต่อกันของแกนเซลล์
ประสาท	 (Synapse)	 ในช่วงต้นของการเจริญเติบโตของเด็ก	 ขัดขวางการสร้าง
เซลล์ประสาท	ทำให้สูญเสียความสามารถและรบกวนพฤติกรรมของเด็ก	 โดยมี
การศึกษาพบว่า	 ตะกั่ว	 5	 ไมโครกรัมต่อเดซิลิตร	 ก็สามารถทำลายสมองของ
ทารกได้	นอกจากนี้แล้วเด็กเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง	 เพราะการดูดซึมตะกั่วใน
เด็กจะดีกว่าผู้ใหญ่ประมาณ	 5	 เท่า	 โดยหากเด็กได้รับปริมาณมาก	 จะทำให้
พัฒนาการทางสมองผิดปกติ	 ผลกระทบนี้เป็นไปอย่างถาวร	 และไม่สามารถ
รักษาได้	 และทุก	 ๆ	 1	 ไมโครกรัมต่อเดซิลิตรของตะกั่วที่เพิ่มขึ้นในเลือด	ทำให้	
IQ	ของเด็กลดลง	0.25	จุด	 	 	 มากไปกว่านั้น	 American	 Journal	 of	
Clinical	 Nutrition	 ได้ตีพิมพ์ถึงการศึกษาในกลุ่มเด็ก	 1	 ล้านคน	 พบว่า	 44%	
ของเด็กก่อนเข้าวัยเรียน	 มีการสะสมของสารพิษตะกั่วในเลือดสูงมากกว่าระดับ
มาตรฐาน	 ซึ่งเป็นสาเหตุให้ความสามารถในการจดจำและความฉลาดของเด็ก
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ลดลงอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเข้าสู่วัยเรียน	 มากไปกว่านั้นยังทำให้เกิดการทำลาย
เซลล์สมองและเนื้อเยื่อของระบบประสาทอย่างถาวรอีกด้วย	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ใ น ปี	
2005	 Health	 and	 Place	 ได้ตีพิมพ์ถึงการศึกษาในกลุ่มเด็กที่มีสารปรอทสะสม
ในร่างกาย	เป็นการศึกษาจากเด็กในมลรัฐ	Texas	พบว่า	43%	ของเด็กที่ศึกษามี
พัฒนาการทางการเรียนรู้ที่ค่อนข้างช้ากว่าเด็กปกติ	 	และอีก	61%	เป็น	Autism	
คือ	เด็กที่มีความผิดปกติทางพัฒนาการด้านสังคมภาษา	และการสื่อความหมาย	
พฤติกรรม	อารมณ์	และจินตนาการ	ซึ่งมีสาเหตุเนื่องมาจากการทำงานในหน้าที่
บางส่วนของสมองผิดปกติไป	

	 3.		สารโลหะหนักกับการทำงานของไต	 	 	 	 	 	 	
	 	 ไต	 เป็นอวัยวะที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของร่างกาย	ทำหน้าที่เป็นเสมือน
เครื่องกรองที่คอยกรองของเสีย	 สารเคมี	 หรือสารแปลกปลอมออกจากร่างกาย	
นอกจากนั้นยังคอยควบคุมน้ำ	 เกลือแร่	และความเป็นกรดด่างของเลือด	รวมทั้ง
มีหน้าที่สร้างฮอร์โมนบางชนิดด้วย	 มีปัจจัยหลาย	 ๆ	 อย่างที่เป็นตัวการทำให้
การทำงานของไตเสื่อมประสิทธิภาพลง	 และเป็นที่ยอมรับกันว่าสารโลหะหนัก
นั้นทุกคนมีโอกาสที่จะได้รับอย่างไม่รู้ตัว	 ทั้งยังมีความเป็นพิษต่อไตสูง	 พิษจาก
โลหะหนักสามารถทำลายท่อไตส่วนต้นโดยตรง	 ส่งผลให้เกิดการฝ่อลีบของ
หน่วยกรองภายในเนื้อไต	ก่อให้เกิดภาวะไตวาย	และความดันเลือดสูง	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 กรมควบคุมโรคของสหรัฐ	
กำหนดไว้ว่าหากตรวจพบผู้ป่วยที่มีระดับแคดเมียมในเลือดเกินกว่า	 5	
ไมโครกรัมต่อลิตร	 และในปัสสาวะสูงเกิน	 2	 ไมโครกรัมต่อกรัมของเสียครีเอติ
นิน	 ควรต้องมีการรายงานและเฝ้าระวัง	 และถ้าหากตรวจพบผู้ป่วยที่มีระดับ
แคดเมียมในปัสสาวะสูงเกินกว่า	 10	 ไมโครกรัมต่อกรัมครีเอตินิน	 อาจชี้บ่งถึง
ภาวะเสี่ยงของการเกิดไตวาย	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 การศึกษาของประเทศไทยเมื่อเร็ว	 ๆ	 นี้	 ในปี	 2549	 ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์	 14	 แห่งทั่วประเทศและสำนักคุณภาพและความ
ปลอดภัยอาหาร	ได้ทำการศึกษาปริมาณสารพิษโลหะหนักในน้ำดื่มในโรงเรียน	
ผลการศึกษาพบว่า	 คุณภาพน้ำดื่มในโรงเรียนในภาพรวมถูกต้องตาม
มาตรฐานเพียง	36.88%	 เท่านั้น	แต่ผิดมาตรฐานถึง	63.12%	หรือผิดมาตรฐาน
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ถึง	 457	แห่ง	จาก	 724	แห่ง	โดยผลการตรวจวิเคราะห์น้ำดื่มในโรงเรียนพบทั้ง
สารเคมี	 สารพิษโลหะหนัก	 เกินมาตรฐานความปลอดภัย	 ประกอบด้วย	 สาร
ตะกั่ว	 พบจำนวน	 12	 แห่ง	 แคดเมียมพบ	 12	 แห่ง	 แมงกานีส	 พบ	 4	 แห่ง	
อะลูมิเนียม	พบ	3	แห่ง	ฟลูออไรด์	พบ	3	แห่ง	ไนเตรท	พบ	104	แห่ง	เหล็ก	พบ	87	
แห่ง	 ส่วนเหตุผลที่ทำให้น้ำดื่มมีการปนเปื้อน	 เพราะการจัดการสิ่งแวดล้อมไม่ดี	
มีการปนเปื้อนของแหล่งน้ำ	หรือเกิดจากความไม่รู้	เช่น	ใช้ตะกั่วบัดกรีเชื่อมรอย
รั่วของถังน้ำสังกะสีที่ใช้บรรจุน้ำดื่มของนักเรียน	ซึ่งสารโลหะหนักเหล่านี้ล้วนส่ง
ผลให้เกิดภาวะไตวายและโลหิตจางในเด็กได้	 ข้อมูลนี้ค่อนข้างน่าตกใจว่ากว่า
ครึ่งหนึ่งของเด็กไทยได้รับสารโลหะหนักจากโรงเรียน	 	 	 	 ใ น
ประเทศญี่ปุ่น	 พบประชากรมากกว่า	 20,000	 คน	 ที่อาศัยอยู่ใกล้โรงเรียนที่
ปล่อยแคดเมียมออกมาปนเปื้อนกับดิน	 น้ำ	 และอาหาร	 ป่วยเป็นโรคไตวาย
เรื้อรัง	 และในประเทศสวีเดน	 พบว่า	 50%	 ของประชากรที่ทำงานสัมผัสกับ
แคดเมียม	 มีภาวะไตอักเสบและเป็นนิ่วที่ไต	 นอกจากนั้น	 ยังพบว่าในกลุ่มคน
เหล่านี้	มีโอกาสเกิดภาวะเสี่ยงต่อการเป็นโรคไตวายถึง	40	–	80%	 	 	
ส่วนในประเทศไทยมีการศึกษาวิจัยในกลุ่มประชากรที่สัมผัสสารแคดเมียมที่
จังหวัดตาก	 ในปี	 2547	 พบว่าในกลุ่มประชากรที่มีแคดเมียมในปัสสาวะ
มากกว่า	5	ไมโครกรัมต่อกรัมครีเอตินิน	จำนวน	542	คน	พบว่ามีไตเสื่อม	22	คน	
และมีภาวะไตเริ่มเสื่อมถึง	97	คน	

	 4.		สารโลหะหนักกับโรคมะเร็ง	 	 	 	 	 	 	 	
	 โรคมะเร็งเกิดจากการกลายพันธุ์ในระดับ	 DNA	 หรือสารพันธุกรรม	 โดย
เป็นการสะสมการกลายพันธุ์ในเซลล์มาก	 จนถึงระดับที่เซลล์มีรูปร่างหน้าตาที่
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง	 และเซลล์สูญเสียการควบคุมในการแบ่ง
ตัว	จึงมีการเจริญแบบควบคุมไม่ได้	และลุกลามออกไปทำลายอวัยวะต่าง	ๆ	

โรคมะเร็ง	สัมพันธ์กับองค์ประกอบต่าง	ๆ	คือ	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 1.		สารก่อมะเร็ง	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 2.	 	 เชื้อโรค	 เชื้อแบคทีเรีย	 รา	 เชื้อไวรัส	 เช่น	 เชื้อ	 H.pylori	ทำให้เป็น
มะเร็งกระเพาะอาหาร	เชื้อ	HPV	ทำให้เป็นมะเร็งปากมดลูก	Virus	B	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 3.		รังสี	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 4.		พันธุกรรม	 	 	 	 	
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	 	 	 	 	 	 	 สำหรับสารโลหะหนักนั้น	 จัดอยู่ในกลุ่มแรก	
สารโลหะหนักหลายตัวถือเป็นสารก่อมะเร็งชนิดรุนแรงคือ	 แม้เพียงปริมาณเล็ก
น้อยก็ก่อให้เกิดความเสียหายในพันธุกรรม	และสามารถก่อมะเร็งได้	นอกจากนี้	
สารโลหะหนักในปริมาณเล็กน้อย	มีความสัมพันธ์โดยตรงต่อการเกิดโรคมะเร็ง	
เพราะสารโลหะหนักเข้าไปรวมกับชีวโมเลกุลในการทำลายสารพันธุกรรม	 ก่อ
ให้เกิดการกลายพันธุ์โดยตรง	 และโดยอ้อมจากการสร้างสารอนุมูลอิสระเพิ่ม
มากขึ้น	 	 	 จากการศึกษาวิจัยในอดีต	 เราพบความสัมพันธ์ระหว่างสาร
โลหะหนักเกี่ยวข้องกับมะเร็งต่าง	ๆ	ดังเช่น	

• สารหนูอาร์เซนิก	 เกี่ยวข้องกับมะเร็งปอด	 มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ	
มะเร็งไต	มะเร็งผิวหนัง	

• แคดเมียม	เกี่ยวข้องกับมะเร็งปอด	
• โครเมียม	เกี่ยวข้องกับมะเร็งปอด	
• ตะกั่ว	เกี่ยวข้องกับมะเร็งไต	มะเร็งสมอง	
• นิกเกิล	เกี่ยวข้องกับมะเร็งโพรงจมูก	มะเร็งปอด	

โลหะหนักในเครื่องสำอาง	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 เมื่อไม่นานมานี้	 องค์กรด้านสิ่งแวดล้อม	 Environmental	
Defence	 ของประเทศแคนาดาที่มีสำนักงานอยู่ที่รัฐออนแทริโอ	 ได้ตีพิมพ์ผล
การศึกษาในเดือนพฤษภาคม	 ปี	 2011	 เกี่ยวข้องกับพิษภัยแอบแฝงของสาร
โลหะหนักในเครื่องสำอาง	ซึ่งได้ระบุว่า	 Eyes	Liner	และ	 Concealer	ต่างมีส่วน
ผสมของ	แคดเมียม	แป้งฝุ่น	และ	Blush	on	ก็มีสารผสมของนิกเกิลและสารโลหะ
หนักอื่น	 ๆ	 นอกจากนี้	 ในรองพื้นก็พบส่วนผสมของสารหนูอีกด้วย	 โดยได้ระบุว่า	
มีเครื่องสำอางแบรนด์ดัง	 49	 ยี่ห้อ	 ซึ่งเป็นแบรนด์ที่พูดแล้วทุกคนต้องรู้จักกันดี	
ต่างล้วนมีส่วนผสมของสารโลหะหนักในปริมาณน้อย	 ๆ	 อยู่ด้วย	 โดยสารโลหะ
หนักที่พบมากที่สุด	คือ	ปรอท	ตะกั่ว	แคดเมียม	สารหนู	นิกเกิล	โดยพบสารโลหะ
หนักในเครื่องสำอาง	ทั้งหมด	 48	แบรนด์	และมีเพียง	 1	แบรนด์	ที่ตรวจแล้วไม่
พบสารโลหะหนัก	คือ	ยี่ห้อ	Annabella	Mineral	Pigment	Dust	จุดประสงค์หลัก
ของการรณรงค์ในเรื่องนี้คือ	 ต้องการผลักดันให้องค์กรต่าง	 ๆ	 เข้ามาดูแลผล
พวงของการสะสมสารพิษโลหะหนัก	 และผลักดันให้ผู้ผลิตเปิดเผยอัตราการปน
เปื้อนเหล่านั้นลงไปบนฉลากของผลิตภัณฑ์	 ตลอดจนผลักดันให้องค์การด้าน
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อาหารและยาของแต่ละประเทศ	 เพิ่มความเข้มงวดในด้านเกณฑ์มาตรฐานของ
การปนเปื้อนโลหะหนักเหล่านั้น	 ในความจริงแล้ว	 วิธีการลดการปนเปื้อนของ
สารจำพวกโลหะหนัก	 ก็ไม่ใช่เรื่องยากเย็นนัก	 เช่น	 เปลี่ยนจากการใช้ปิโตร
เลี่ยม	 Base	มาเป็น	 Plant	 Base	 (ส่วนประกอบที่ทำจากพืช)	และให้มีการตรวจ
สอบส่วนประกอบในด้านอัตราการปนเปื้อน	และเลือกส่วนประกอบที่มีอัตราการ
ปนเปื้อนต่ำที่สุด	

	 นอกจากนี้	 รายงานของสำนักอาหารและยาของประเทศสหรัฐอเมริกาที่
ออกมาเมื่อไม่นานมานี้	ระบุว่ามีสารตะกั่วเจือปนในลิปสติกถึง	420	ยี่ห้อ	ซึ่งรวม
ถึงแบรนด์ชั้นนำที่วางขายอยู่ในห้างสรรพสินค้าชื่อดัง	 ซึ่งเรื่องนี้กรมควบคุม
โรคของสหรัฐอเมริกาถึงกับออกมาแนะนำในปี	 2009	 ให้ผู้ปกครองหลีกเลี่ยง
การใช้เครื่องสำอางกับบุตรหลานเนื่องจากมีการปนเปื้อนของสารตะกั่ว	 เพราะ
เด็กมีความไวต่อพิษของสารโลหะหนักสะสมในปริมาณที่น้อย	 	 จากความ
จริงที่ว่าสุภาพสตรีที่ใช้สิปสติกทุกท่าน	 ย่อมมีโอกาสที่จะกลืนลิปสติกลงไปบ้าง
ไม่มากก็น้อยจากการรับประทานอาหาร	ขนม	เครื่องดื่ม	ซึ่งก็เป็นอีกช่องทางของ
การปนเปื้อนของสารโลหะหนักเข้าสู่ร่างกาย	 โดยปกติสำนักงานอาหารและยา
ของแต่ละประเทศ	 จะมีข้อกำหนดมาตรฐานระดับของสารปนเปื้อนต่าง	 ๆ	 ว่าไม่
ให้เกินเท่าใด	แต่การใช้ทุก	ๆ	 วัน	ติดต่อกันเป็นหลายปี	ย่อมมีโอกาสที่สารปน
เปื้อนจะซึมเข้าสู่ร่างกายอยู่แล้วไม่มากก็น้อย	จึงเป็นการเพิ่มภาระของร่างกายที่
มีต่อโลหะหนัก	 ซึ่งปัจจุบันนี้ก็มาจากหลายทิศทางอยู่แล้ว	 ยิ่งไปกว่านั้นหากใช้
เครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของรกสกัดร่วมด้วยจะยิ่งทำให้เพิ่มการดูดซึมของสาร
โลหะหนักเข้าสู่ผิวหนังได้มากขึ้น	 	 	 สำหรับผู้ที่ชื่นชอบในการย้อมสี
ผม	 นอกจากไอระเหยของแอมโมเนีย	 หรือ	 Phenylenediamine	 ในยาย้อมผม
สูตรไร้แอมโมเนียซึ่งก็ต้องถือว่าเป็นสารเคมี	 ก่อให้เกิดการระคายเคืองค่อน
ข้างรุนแรงต่อทางเดินระบบหายใจแล้ว	 ส่วนผสมหลักในสีย้อม	 มักมีสารโลหะ
หนักเพื่อเป็นตัวการให้ได้สีตามต้องการ	 จากการศึกษาในอดีต	 พบว่าผู้หญิงที่
ย้อมสีผมทุกเดือน	ติดต่อกันเป็นเวลา	15	ปี	มีโอกาสเกิดมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
มากขึ้น	3	เท่า	เมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่ได้ทำสีผม	ส่วนช่างทำผมที่ทำงานมาประมาณ	
1	 ปีขึ้นไป	 พบว่ามีโอกาสเกิดมะเร็งกระเพาะปัสสาวะมากกว่าอาชีพอื่นถึง	 50%	



      173

ในขณะที่ช่างผมซึ่งทำงานมาเป็นเวลา	 10	 ปี	 จะมีโอกาสเกิดมะเร็งกระเพาะ
ปัสสาวะเพิ่มขึ้นถึง	500%	

โลหะหนักในดอกไม้ไฟ	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 ไม่มีใครปฏิเสธว่าในช่วงเวลาสำคัญของชีวิตหรือช่วงเทศกาลต่าง	ๆ	โดย
เฉพาะช่วงเทศกาลปีใหม่	 การจุดดอกไม้ไฟช่วยสร้างสีสันและบรรยากาศที่
สวยงาม	 แต่เราไม่อาจปฏิเสธได้ว่าสีสันที่งดงามที่เห็นอยู่บนท้องฟ้านั้น	 เกิดขึ้น
ได้ด้วยสารโลหะหนักนั่นเอง	 ในเดือนตุลาคม	 ปี	 1999	 นักเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศสวีเดนได้คำนวณพบว่าในช่วงเวลาไม่กี่ชั่วโมงระหว่างเทศกาลปีใหม่
นั้น	 สารโลหะหนักจำนวนมากจากดอกไม้ไฟได้ถูกสเปรย์ขึ้นไปบนอากาศ	
ประกอบไปด้วยตะกั่วจำนวนหลายตัน	 โครเมียมจำนวน	 60	 ตัน	 และแคดเมียม
อีกหลายกิโลกรัม	 	 	 จากรายงานของวารสาร	 New	 Scientist	
เดือนกรกฎาคม	 1999	 ระบุว่าดอกไม้ไฟสีน้ำเงินมีการปลดปล่อยสารพิษไดออก
ซินลงสู่สิ่งแวดล้อมมากที่สุด	และในปี	1996	มีการสำรวจระดับมลพิษในอากาศ
ก่อน	และหลังช่วงเทศกาลน้ำที่กรุงสตอกโฮล์ม	Stockholm	Water	Festival	โดย
พบว่าหลังเทศกาลนั้น	บรรยากาศในเมืองมีสารหนูเพิ่มขึ้นถึง	2	เท่า	และมีปรอท	
แคดเมียม	ทองแดง	สังกะสี	และโคเมียม	เพิ่มขึ้น	4	–	5	เท่า	 	 	 	
	 	 ดอกไม้ไฟในประเทศที่พัฒนาแล้ว	 จะมีการออกกฎหมายว่าห้ามใช้
สารโลหะหนักบางประเภทที่มีความเป็นพิษสูงมาก	 แต่ด้วยราคาที่แพงทำให้
ดอกไม้ไฟจากประเทศจีนยังคงเป็นที่นิยม	 และมีการตรวจพบปริมาณสารโลหะ
หนักที่เป็นอันตรายในดอกไม้ไฟจากประเทศจีนในปริมาณสูงแบบไร้การ
ควบคุม	 ความพยายามของนักวิทยาศาสตร์ในประเทศที่พัฒนาแล้วในปัจจุบัน	
คือ	การพัฒนาดอกไม้ไฟที่ยังคงมีความสวยงามตื่นตาตื่นใจ	แต่ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด	

โลหะหนักในภาชนะเซรามิคที่ใช้กับอาหาร	 	 	 	 	 	
	 	 	 คงไม่มีผู้ใดคาดคิดว่าภาชนะเซรามิก	 จะทำอันตรายใด	 ๆ	 กับ
เราได้	 เพราะเราใช้อยู่ในทุก	 ๆ	 วัน	 มองไม่เห็นอันตรายแต่อย่างใด	 ปัจจุบัน
ผลิตภัณฑ์เซรามิกที่ใช้กับอาหารก็กลายมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน	 ทั้ง
ถ้วยกาแฟ	 จานชาม	 ภาชนะใช้ในไมโครเวฟ	 โดยส่วนใหญ่เราไม่เคยรับรู้ว่า
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ภาชนะเซรามิกอาจมีสารโลหะหนักเป็นพิษ	 เช่น	 ตะกั่ว	 และแคดเมียมปนเปื้อน
องค์ประกอบในเซรามิกจะมีเนื้อดิน	น้ำเคลือบ	และสีโดยกระบวนการผลิต	จะนำ
เนื้อดินมาขึ้นรูปแล้วเผาดิบ	จากนั้นก็จะตกแต่งลวดลายด้วยสี	แล้วเอาไปเคลือบ
และเผาเคลือบอีกครั้ง	เซรามิกที่ใช้สำหรับใส่อาหารจะต้องเคลือบก่อน	 น้ำ
เคลือบที่ใช้กับภาชนะเซรามิกบางชนิดมีส่วนผสมของสารตะกั่ว	 ส่วนสีที่ใช้ผสม
ในเคลือบ	 เพื่อให้เกิดสีสันสวยงาม	 และสีที่ใช้ตกแต่งลวดลายเป็นออกไซด์ของ
โลหะ	 ซึ่งอาจเป็นที่มาของสารโลหะหนักในภาชนะเซรามิก	 อย่างไรก็ตาม	 สาร
ตะกั่วและแคดเมียมซึ่งปนอยู่ในสีและในน้ำเคลือบ	 สามารถละลายได้ใน
สารละลายที่มีฤทธิ์เป็นกรด	 ผู้บริโภคอาจได้รับสารตะกั่วและแคดเมียมซึ่ง
ละลายและเจือจางออกมาจากการเก็บข้อมูลการวิเคราะห์	 ภาชนะเซรามิกที่ใช้
กับอาหารที่ส่งมาวิเคราะห์ที่ฝ่ายวิเคราะห์ทดสอบ	 ศูนย์วิจัยและพัฒนา
อุตสาหกรรมเซรามิก	 (ประเทศไทย)	 พบว่าภาชนะที่มีการตกแต่งลวดลายสีสัน
ด้วยสีที่เข้มฉูดฉาด	 เช่น	สีแดง	ส้ม	น้ำเงิน	และภาชนะที่ตกแต่งด้วยรูปลอก	มัก
จะพบปริมาณสารตะกั่วและแคดเมียมมากกว่าภาชนะที่ไม่มีลวดลายตกแต่ง
ด้วยสีสันมาก	 ส่วนภาชนะที่มีการเผาเคลือบแต่ไม่ตกแต่งลวดลายจะไม่พบสาร
โลหะหนักหรือพบก็มีปริมาณน้อย	

อันตรายของวัคซีน	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 สารปรอทในวัคซีน	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 สารปรอทที่พบในธรรมชาติมีสองรูปแบบคือ	 สารปรอทอนินทรีย์
และสารปรอทอินทรีย์ที่เป็น	 สารอนินทรีย์	 เช่น	 โลหะปรอทที่ใช้ใน
เทอร์โมมิเตอร์ส่วนที่เป็นสารอินทรีย์	เช่น	ปรอทที่สะสมในกุ้ง	หอย	ปลา	เป็นต้น	
เนื่องจากสารปรอทอนินทรีย์	 ถูกขับออกจากร่างกายได้ไวกว่า	 จึงเชื่อกันว่าสาร
ปรอทอินทรีย์มีอันตรายมากกว่า	อย่างไรก็ตาม	จากการศึกษาพบว่าไอปรอท	ซึ่ง
แม้ว่าเป็นสารอนินทรีย์	 และเมทิลปรอทซึ่งเป็นสารอินทรีย์	 จะมีอันตรายสูงสุด
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เพราะไอปรอทเข้าทางระบบหายใจไปที่ปอดและสามารถเข้าสู่สมองได้ง่าย	ที เ ม
อโรซอล	(Thimerosal)	เป็นปรอทอินทรีย์	โดยเริ่มนำมาใช้ตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่	
1930	 และมีการใช้กันอย่างแพร่หลาย	 ในการนำมาเป็นสารกันเสียที่ใช้ใน
วัคซีน	 สามารถป้องกันการปนเปื้อนได้ดี	 โดยจะเติมลงไปในระหว่างขบวนการ
ผลิต	 ในโมเลกุลของทีเมอโรซอล	 มีสารปรอทซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพ	 เราจะ
พบสารปรอทได้ในสิ่งแวดล้อมในอาหาร	 (โดยเฉพาะอาหารทะเล)	 และ
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือน	 ดังนั้นทุกคนมีโอกาสที่จะได้รับสารปรอทเข้าสู่
ร่างกาย	 ออทิสซึม	 (Autism)	 หรือโรคสมาธิสั้น	 เป็นภาวะของโรคที่เกี่ยวพัน
กับสมองและระบบภูมิคุ้มกัน	 อัตราเด็กที่เป็นออติสติกในสหรัฐอเมริกาอยู่ใน
ระดับโรคระบาดจากต้นทศวรรษที่	70	พบจำนวน	1	ใน	ทุก	10,000	คน	ต่อมาใน
ปี	2000	พบ	1	ในทุก	500	คน	และในปี	2002	พบ	1	ใน	ทุก	250	คน	จากข้อมูล
การสำรวจของสถาบันสุขภาพแห่งชาติ	 (The	 National	 Institutes	 of	 Health;	
NIH)	 แสดงให้เห็นว่าโรคนี้มีอุบัติการณ์แบบชนิดก้าวกระโดดซึ่งก่อให้เกิดการ
ตั้งข้อสังเกตในบรรดานักวิชาการบางกลุ่ม	 และพ่อแม่เด็กว่าเกิดขึ้นพร้อมๆ	 กับ
การที่คนอเมริกันเริ่มใช้วัคซีนภาคบังคับในเด็กเล็ก	

	 สิ่งที่พ่อแม่ชาวอเมริกันกำลังสงสัยและเกิดการถกกันในหมู่นักวิชาการว่า
หนึ่งในปัจจัยที่ก่อให้เกิดออทิสติกกับลูกน้อยคือ	 การฉีดวัคซีนหรือไม่	 เมื่อมี
สถิติพบว่า	 เด็กออทิสติก	 มีปริมาณของสารเคมีเป็นพิษในร่างกายสูงและสมอง
ส่วนที่ถูกทำงายในเด็กออทิสติกมีลักษณะเดียวกันกับที่เกิดจากผลข้างเคียงของ
สารปรอท	 ซึ่งเป็นสารพิษที่มีผลต่อสมอง	 และที่สำคัญคือเป็นส่วนประกอบทั่วไป
ในวัคซีน	

ในช่วงทศวรรษที่	 30	 –	 40	อัตราการเกิดออทิสติกของเด็กอเมริกัน	จะพบ
ในครอบครัวชนชั้นกลางถึงชนชั้นสูง	จึงมีนักวิชาการบอกว่ามีส่วนเกี่ยวเนื่องกับ
การใช้วัคซีน	 ซึ่งมีราคาสูงในยุคนั้น	 ต่อมาในยุคทศวรรษที่	 70	 –	 80	 รัฐบาล
กลางของสหรัฐอเมริกา	 ตั้งเป้าบังคับการใช้วัคซีนในเด็กทั่วสหรัฐอเมริกามาก
ขึ้นถึง	97%	โดยเฉพาะในเด็กก่อน	18	เดือน	พร้อม	ๆ	ไปกับอุบัติการณ์โรคออทิ
สติกในทุกชนชั้นที่เพิ่มมากขึ้นหลายพันเปอร์เซ็นต์	 	 	 	 ก ล า ง
ทศวรรษที่	 80	 พ่อแม่ผู้ปกครองเริ่มสังเกตความผิดปกติในเด็กวัยหนึ่งขวบถึง
หนึ่งขวบครึ่ง	 ความจริงก็คือ	 ตามทฤษฎีวัคซีนจะมีส่วนประกอบของสารปรอท	
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และวัคซีในยุคนั้น	 หากต้องฉีดพร้อมกันหลายเข็มก็จะได้รับสารปรอทเกินกว่าที่
กำหนดไว้ในผู้ใหญ่ประมาณ	5	–	20	เท่า	ความจริงเหล่านี้นำมาสู่คำถามว่า	เมื่อ
สารปรอทเข้าสู่กระแสเลือด	 มันเดินทางต่อไปยังสมองส่วนควบคุมการ
เคลื่อนไหว	 อารมณ์	 และหน่วยความจำซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับอาการออทิสติ
กกับผลข้างเคียงจากการรับสารปรอทพบว่ามีความเหมือนกัน	 ทั้งในการ
เคลื่อนไหว	 อารมณ์	 การสื่อสาร	 พัฒนาทักษะการพูดได้ช้า	 เรียงประโยคไม่ได้	
ความสามารถในการรับรู้ช้า	 สมาธิสั้น	 ไม่เข้าใจคำสั่งซับซ้อน	 ส่วนพฤติกรรม
ทางกาย	 โดยทั่วไป	จะมีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง	 ไม่อยากอาหาร	ทำร้าย	แยก
ตัวออกจากกุล่ม	และส่วนความสามารถในการมองเห็นต่ำกว่าเด็กปกติ	 ขณะ
ที่ข้อมูลอีกด้านของการใช้วัคซีนโรคหัด	 คางทูม	 และหัดเยอรมัน	 หรือ	 เอ็มเอ็
มอาร์	 (MMR)	 นั้น	 สามารถป้องกันเด็กจากการเสียชีวิตของโรคร้ายเหล่านี้ได้
จริงและจำเป็น	 แพทย์ยืนยันว่า	 ผลการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ไม่พบความ
สัมพันธ์ระหว่างวัคซีนเอ็มเอ็มอาร์กับโรคสมาธิสั้น	 และสนับสนุนให้เด็กได้รับ
วัคซีนต่อไปครอบครัวชาวอเมริกัน	 5,000	 ครอบครัว	 ยื่นฟ้องศาลสหรัฐอเมริกา
เรียกค่าชดเชยที่การให้วัคซีนลูกมีผลต่อการเกิดออทิสซึม	 เป็นคดีฟ้องร้องอื้อ
ฉาว	 ถึงขนาดที่วุฒิสมาชิก	 จอห์น	 แมคเคน	 ผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดี
สหรัฐอเมริกาจากฝ่ายริพับลิกัน	 หลุดปากยืนกรานว่ามีหลักฐานชัดที่ว่า	 ออทิส
ซึม	สัมพันธ์กับการให้วัคซีน	 	 	 	 “There	 is	 strong	 evidence	
autism	 is	connected	 to	 the	preservative”	แต่ศาลตัดสินว่า	ไม่เกี่ยวกันและผู้
ร้องอาจหวังผลจากกองทุนที่รัฐบาลตั้งขึ้นเพื่อชดเชยผู้ได้รับผลกระทบจาก	 กา ร
ใช้วัคซีน	ซึ่งตั้งแต่ปี	1988	กองทุนนี้ได้จ่ายค่าชดเชยไปเพียง	950	ราย	หากศาล
ตัดสินว่าการให้วัคซีนในเด็กมีผลต่อการเกิดออทิสซึมซึ่งเกี่ยวข้องกันนั้น	 อาจมี
คนเรียกร้องค่าชดเชยเป็นล้าน	 ๆ	 คน	 และกองทุนนี้	 อาจจะถึงขั้นล้มละลายได้
เลยทีเดียว	ในปี	1999	ศูนย์ควบคุมโรค	CDC	รัฐบาลสหรัฐอเมริกาและวิทยาลัย
แพทย์กุมารเวชศาสตร์	 American	 Academy	 of	 Pediatrics	 ได้ขอร้องไปยังผู้
ผลิตวัคซีนในสหรัฐอเมริกา	 ให้ยกเลิกการใช้สารปรอทอินทรีย์	 Thiomersal	
หรือที่ในอเมริกันเรียก	 Thimerosal	 ในวัคซีนสำหรับเด็กทั้งหมด	 แต่วัคซีนที่ใช้
ในเด็กโตและผู้ใหญ่	 รวมทั้งวัคซีนตับอักเสบและวัคซีนไข้หวัดใหญ่	 ยังคงใช้
สารนี้อยู่	 นอกจากนี้แล้ว	 นายแพทย์ไมเคิล	 ปิชิเคโร	 แห่งมหาวิทยาลัยโรเชต
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เตอร์	 ในสหรัฐอเมริกา	 และกลุ่มผู้เชี่ยวชาญสถาบันกุมารแพทย์อเมริกันยืนยัน
ว่า	 วัคซีนเอ็มเอ็มอาร์ไม่มีผลต่อการเกิดออทิสติกในเด็ก	 รายงานของสถาบัน
การแพทย์	 (The	Institute	of	Medicine;	 IMO)	หรือไอโอเอ็ม	 เมื่อปี	2004	สรุป
ด้วยว่า	 ไม่มีความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างการเกิดโรคออทิสติก	 และการให้วัคซีน
เอ็มเอ็มอาร์	หรือวัคซีนอื่น	ๆ	ที่มีส่วนประกอบของทีเมอโรซอล	ซึ่งใช้เป็นสารกัน
เสีย	 และให้เลิกคิดทฤษฎีวัคซีนอันเป็นสาเหตุของออทิสซึม	 เพราะเป็นทฤษฎีที่
อิงกับชีวเคมีเท่านั้น	แต่หลังจากนั้นเพียง	1	ปี	รัฐบาลของสหรัฐอเมริกา	ประกาศ
ไม่ให้ใช้ทีเมอโรซอลในวัคซีนที่ใช้กับเด็ก	 แต่อย่างไรก็ตามทีเมอโรซอลยังคง
ใช้อยู่ในวัคซีนสำหรับเด็กของประเทศที่กำลังพัฒนา	 ความจริงแล้ว	 สาร
ปรอทในวัคซีน	 อาจเป็นตัวการที่ทำให้เกิดออทิสติกได้	 หากเราเปลี่ยนวิธีคิด	
โดยหากเรามองปรอททีเมอโรซอลว่าเป็นยาแรง	 ๆ	 ตัวหนึ่ง	 และมองโรคสมาธิ
สั้นออทิสติกว่าเป็นอาการข้างเคียง	คล้าย	ๆ	กับเวลาเราอ่านฉลากยาแรง	ๆ	มัก
จะระบุผลข้างเคียงยาวเป็นบัญชีหางว่าว	 พร้อมทั้งเปอร์เซ็นต์โอกาสที่จะเกิดผล
ข้างเคียงนั้น	 ที่เสนอให้คิดอย่างนี้ก็เพราะสารปรอทออกฤทธิ์ที่สมอง	 และมีผล
ข้างเคียงคือทำลายเซลล์สมอง	 ซึ่งเป็นความจริงที่ทางการแพทย์พิสูจน์แล้ว	 ดัง
นั้นหากจะคิดแบบนี้	 เราจะพบว่าเราไม่จำเป็นต้องหาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ	และ
ผลลัพธ์ระหว่างโรคออทิสติกกับทีเมอโรซอลเหมือน	 ๆ	 กับที่เราไม่สามารถ
หาความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลระหว่างยาลดกรดกับอาการท้องอืดได้	 เพราะมัน
เป็นผลข้างเคียงที่ไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนเกิดขึ้นเพียงแค่จำนวนหนึ่ง	 และ
พยากรณ์ไม่ได้ว่าจะเกิดขึ้นกับใคร	 ปัญหาในเรื่องนี้คืออเมริกาใช้วัคซีนภาค
บังคับ	 จึงทำให้จำนวนเด็กที่ได้รับวัคซีนปนสารปรอทสูงมากในระดับประชากร	
เนื่องจากจำนวนประชากรเด็กที่ได้รับวัคซีนนั้น	 มีอายุประมาณตั้งแต่แรกเกิดถึง	
5	ขวบ	ในแต่ละปี	มีเด็กหลายล้านคนที่ต้องได้รับวัคซีนและเกิดอาการทางสมอง	
แม้ว่าอาการออทิสติก	 หากเป็นผลข้างเคียงที่พบได้น้อยกว่าหนึ่งเปอร์เซ็นต์	 ก็
ย่อมทำให้ตัวเลขผู้ป่วยสูงขึ้นมาก	 โดยปกติทางการแพทย์เราในด้านการ
รายงานผลข้างเคียง	 จะไม่พิสูจน์ความเป็นเหตุเป็นผล	 แต่จะดูจากรายงานใน
ระหว่างทำการศึกษาวิจัย	 และหลังจากยานั้นออกสู่ตลาดเป็นไปได้หรือไม่ว่า	
สหรัฐอเมริกาตระหนักถึงข้อเท็จจริงนี้	 จึงประกาศยกเลิกการใช้ทีเมอโรซอลใน
วัคซีนสำหรับเด็ก	 แม้ว่า	 FDA	 จะยืนยันเป็นมั่นเป็นเหมาะว่าทีเมอโรซอลไม่ได้
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สัมพันธ์กับโรคออทิสติก	ขณะที่ผลการศึกษาจากนานาชาติและจากสหรัฐอเมริกา
เองยอมรับว่า	หลังจากยกเลิกการใช้ทีเมอโรซอลในวัคซีน	จำนวนเด็กที่เป็นออทิ
สติกก็ลดลง	 ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ก็ยอมรับว่าเป็นเหตุเป็นผลกัน	 กระนั้นก็ตาม	
วัคซีนสำหรับเด็กในประเทศที่กำลังพัฒนา	 ก็ยังคงใช้สารปรอททีเมอโรซอลต่อ
ไป	 	 	 	 	 	 	 	 หน่วยงานต่าง	ๆ	 โดยเฉพาะคณะ
อนุกรรมการสิทธิมนุษยชนและสุขภาพ	 ร่วมกับคณะกรรมการปฏิรูปรัฐบาลใน
สหรัฐอเมริกา	 นำโดยประธาน	 Dan	 Burton	 ได้ตระหนักถึงอันตรายจากสาร
ปรอท	จึงต้องมีข้อแนะนำเกี่ยวกับปริมาณสารปรอทที่เข้าสู่ร่างกาย	โดยกำหนด
เป็นปริมาณของสารปรอทเทียบกับน้ำหนักตัว	 ถึงแม้จะยังไม่มีการรายงานถึง
ผลกระทบที่เป็นอันตรายจากทีเมอโรซอลในปริมาณที่ใช้อยู่ในวัคซีน	 แต่พบว่า
อาจมีการสะสมของสารปรอทในเด็กทารกบางคนจนเข้าใกล้ระดับอันตรายที่
กำหนดไว้	ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของวัคซีนและจำนวนครั้งของวัคซีนที่เด็กได้รับ	ใน
การตอบสนองสภาคองเกรส	 Dan	 Burton	 และสมาชิกคนอื่น	 ๆ	 ได้เรียกร้องให้มี
การกำจัดวัคซีนที่มีทีเมอโรซอลทั้งหมด	 พวกเขาได้เรียกร้องให้รัฐบาลประกาศ
ใช้วัคซีนที่ไม่มีส่วนประกอบของทีเมอโรซอล	 สำนักงานคณะกรรมการอาหาร
และยาของสหรัฐอเมริกา	 (USFDA)	จึงได้รวมเรื่องความปลอดภัยจากสารปรอท
ที่มีอยู่ในวัคซีนเข้าไว้ในข้อแนะนำด้วย	 ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ผลิตเห็น
ด้วยที่จะลดหรือกำจัดทีเมอโรซอล	 ในวัคซีน	 เพื่อให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น	
ในเดือนสิงหาคมปี	 1999	 USFDA	 ได้อนุญาตให้มีการจำหน่ายวัคซีนที่ไม่มีการ
เติมทีเมอโรซอลเป็นสารกันเสียคือ	 วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี	 และยังมี
วัคซีนอีกหลายชนิดที่กำลังอยู่ระหว่างการทดสอบ	 การกำจัดทีเมอโรซอลออก
จากวัคซีนทุกชนิดจำเป็นต้องใช้เวลา	 เพราะทุกวันนี้วัคซีนที่ใช้ทีเมอโรซอลเป็น
สารกันเสียยังคงสามารถนำมาใช้ในการสร้างภูมิคุ้มกันแก่เด็กควบคู่กับวัคซีน
ที่ไม่มีทีเมอโรซอลได้	 โดยทั่วไปวัคซีนหลายชนิดสามารถผลิตได้โดยไม่ต้องมีที
เมอโรซอลเป็นสารกันเสีย	 ดังนั้นในปัจจุบันวัคซีนที่ใช้ทีเมอโรซอล	 เช่น	 วัคซีน
ไข้หวัดใหญ่	 หรือแม้แต่ยาบางตัวที่เป็นยาพ่นทางจมูกหรือยาหยอดตาที่มีทีเมอ
โรซอลเป็นส่วนผสมอยู่ในขณะนี้	 จึงควรจะมีการปรับสูตรใหม่ที่ไม่ใช้สารปรอท
และทำการทดสอบเพื่อให้แน่ใจว่ามีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพเช่นเดิม
ก่อนนำมาใช้	
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	 ผลการศึกษาในอาร์เจนตินา	ปี	2008	บ่งชี้ว่าสารปรอทที่ร่างกายได้รับจาก
การฉีดวัคซีน	 จะหายไปจากกระแสเลือดอย่างรวดเร็วภายในเวลา	 1	 เดือน	 ผู้
วิจัยให้ความเห็นว่า	 ไม่ควรวิตกเกี่ยวกับสารปรอทที่ตกค้างในเลือดว่าจะเป็น
สาเหตุให้เด็กที่ได้รับการฉีดวัคซีนนั้น	ป่วยเป็นโรคออทิสติก	อย่างไรก็ตาม	 เชื่อ
ว่าผู้วิจัยไม่ได้ตระหนักถึง	 Net	 Retention	 (ภาวะสารโลหะหนักสะสมสุทธิ)	และ	
Genetic	Predisposition	(ปัจจัยทางด้านพันธุกรรม)	ที่ผู้เขียนกล่าวไว้ตั้งแต่ต้น	

	 แม้ว่าสารปรอทที่อยู่ในวัคซีน	 จะเป็นสารกันเสียที่ช่วยให้วัคซีนไม่เสื่อม
คุณภาพไปตามกาลเวลา	 และแม้สหรัฐอเมริกาจะยกเลิกการใช้สารตัวนี้ใน
วัคซีนของเด็ก	 เพราะเกรงว่าจะทำให้ร่างกายได้รับสารปรอท	แต่ก็ยังมีอีกหลาย
ประเทศ	 รวมถึงอาร์เจนตินา	 ที่ยังอนุญาตให้นำสารกันเสียนี้	 ใส่ลงไปให้วัคซีน
ได้	

	 แม้ว่ารัฐบาลสหรัฐอเมริกาและผู้ผลิตวัคซีนในอเมริกา	 จะยกเลิกการใช้
สารปรอทในวัคซีนสำหรับเด็กมาเป็นเวลา	 9	 ปีแล้วก็ตาม	 องค์การอนามัยโลก
ยังอนุญาตให้ใช้สารตัวนี้ได้ในวัคซีนสำหรับเด็ก	 เนื่องจากการศึกษาที่
อาร์เจนตินาระบุว่า	 เด็กอ่อนที่ได้รับวัคซีนจะมีสารปรอทในเลือดสูงขึ้นอย่าง
รวดเร็ว	 แต่หลังจากนั้นไม่กี่สัปดาห์	 เลือดก็กลับมาเป็นปกติเหมือนเดิม	 อย่างไร
ก็ตามนั่นก็ยังไม่ได้พิสูจน์ว่าปรอทถูกขับออกไปหมด	 เพราะฉะนั้น	 สหรัฐอเมริกา
และยุโรปเองคงไม่อยากให้เด็กและเยาวชนของเขา	 ต้องด้อยคุณภาพลงจาก
อันตรายของสารปรอท	 เขาจึงยกเลิกใช้ไปทั้งหมดแล้ว	แต่ถ้าประชากรในโลกที่
สามหรือในที่อื่น	 ๆ	 จะได้รับสารปรอทไปบ้าง	 สติปัญญาที่ด้อยกว่าไปบ้างก็ไม่
เป็นไร	

	 ในทางกลับกัน	 ถ้ามองในเรื่องของการขัดผลประโยชน์	 รัฐบาลกลางของ
สหรัฐอเมริกาได้มีส่วนร่วมในการตัดสินพิจารณาข้อดีของวัคซีนในด้านสุขภาพ
และผลประโยชน์ทับซ้อนในระหว่างขั้นตอนการอนุมัติวัคซีนเหล่านี้กับ
อุตสาหกรรมยา	 ในความเป็นจริงความขัดแย้งนี้ได้นำไปสู่การพิจารณาใน
รัฐสภา	โดยรายงานของรัฐสภาพบว่าอุตสาหกรรมยามีอิทธิพลและมีการกระทำ
ที่ไม่เหมาะสมกับการออกกฎหมายบังคับฉีดวัคซีน	 โดยเฉพาะการอนุมัติวัคซีน
นั้นเร็วเกินไป	 รายงานการศึกษากล่าวว่า	 “ขั้นตอนการอนุมัติการฉีกวัคซีนยังมี
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ข้อบกพร่องหรือไม่สมบูรณ์	 เจ้าหน้าที่ของรัฐเพิกเฉยต่อผลการรายงานว่ามีการ
ปนเปื้อนในวัคซีนจากการทดลองทางคลินิก”	

	 แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่ายาหรือวัคซีนที่บุคลากรทางการแพทย์ให้กับเรา
นั้น	มีความปลอดภัยจริง	ๆ	ความลึกลับและผลประโยชน์มหาศาลในธุรกิจ	โดย
เฉพาะยาและวัคซีนต่าง	 ๆ	 ที่นำมาใช้กับมนุษย์	 โดยเฉพาะเมื่อตัวยาตัวใดตัว
หนึ่ง	 ได้รับการกำหนดให้เป็นมาตรฐานการรักษาและอยู่ในบัญชียาหลักแห่ง
ชาติ	

	 จะเป็นประโยชน์หากภาครัฐสามารถตรวจสอบ	 หรือ	 ควบคุมคุณภาพ	 รับ
ประกันความปลอดภัย	 และ	 ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน	 แต่จะเกิดอะไร
ขึ้นหากยาหรือวัคซีนนั้น	 ไม่มีผลการทดสอบถึงผลกระทบ	หรืออันตรายที่เกิดขึ้น
จากตัวยา	 องค์ประกอบของยา	 รวมถึงผลรวมของการใช้ยาแต่ละครั้งต่อเนื่อง
กัน	 แล้วยานั้นถูกนำมาใช้กับประชาชน	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเด็กแรกเกิดใน
รูปของวัคซีน	

	 วัคซีน	 นับเป็นสิ่งประดิษฐ์ทางการแพทย์ที่เปลี่ยนแปลงโรคภัยไข้เจ็บ	
วัคซีนมีประโยชน์มากมายมหาศาลอย่างแน่นอน	 ทุกวันนี้เราไม่ต้องเผชิญกับ
โรคระบาดอันโหดร้ายหลาย	 ๆ	 โรค	 ก็เพราะการทำงานของวัคซีนและใน
สหรัฐอเมริกามีการระบาดของโรคติดเชื้อ	 โดยเฉพาะในชุมชนที่พ่อแม่ไม่ยอม
ให้ลูกฉีดวัคซีน	 เช่น	 โรคหัดเยอรมัน	 โดยโรคนี้ติดจากผู้ที่ไปเที่ยวเยอรมันกลับ
มาในชุมชนและมีเด็กเสียชีวิต	อย่างไรก็ตาม	มาตรการด้านความปลอดภัย	และ
ผลกระทบในระยะยาว	 ควรที่จะได้นำมาศึกษาทบทวนและพิจารณาอย่างรอบ
ด้าน	 โดยเฉพาะการใช้สารปรอทอินทรีย์ในวัคซีนสำหรับเด็ก	 เพราะนับวันเด็ก
จะต้องฉีดวัคซีนในแต่ละรอบที่ครบกำหนดหลายชนิดเพิ่มมากขึ้น	 ทั้งนี้พบว่า
สารปรอทที่ได้รับในครั้งหนึ่งของรอบการฉีดวัคซีน	 มีสูงกว่าค่าความปลอดภัย
มาตรฐานหลายเท่า	 การที่สหรัฐอเมริกาประกาศยกเลิกการใช้สารปรอทใน
วัคซีนสำหรับเด็ก	 แม้ว่าจะไม่ได้มีการศึกษาวิจัยสนับสนุนถึงอันตรายอย่าง
ชัดเจน	 นั่นก็แสดงว่าสหรัฐเองตระหนักดีถึงอันตรายของสารปรอทที่อาจส่งผล
ในระยะยาวต่อพลเมืองของเขา	 และการยกเลิกใช้สารปรอทในวัคซีนไม่ได้ก่อ
ความเสียหายหรือกระทบกระเทือนผลประโยชน์ของสหรัฐอเมริกาเพราะบริษัท
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ผลิตวัคซีนสามารถหาสารอื่นมาทดแทนได้	แต่ประเทศอื่น	ๆ	 จะใช้สารปรอทใน
วัคซีนสำหรับเด็กต่อไปหรือไม่นั้นควรต้องมีการพิจารณาให้ดี	

อันตรายของอมัลกัม	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 ข้อถกเถียงเกี่ยวกับวัสดุอุดฟันอัลกัม	

	 อมัลกัม	 (Amalgam)	 เป็นวัสดุอุดฟันชนิดหนึ่งที่ผลิตจากโลหะผสม	 ได้แก่	
ดีบุก	 เงิน	 และโลหะชนิดอื่น	 ๆ	 อีกหลายชนิดประมาณ	 50%	 และ	 สารปรอทอีก
ประมาณ	 50%	 หรือน้อยกว่า	 จึงทำให้มองเห็นเป็นสีเงินในเวลาที่เราเพิ่งจะอุด
ฟันเสร็จใหม่	ๆ	

	 มนุษย์เรารู้จักใช้วัสดุอมัลกัมมานานกว่า	150	ปี	ข้อดี	คือ	แข็งแรง	ทนทาน	
แต่มีข้อเสียตรงที่มีสีไม่เหมือนสีฟันธรรมชาติ	 และออกไซด์จากโลหะอาจเข้าสู่
เนื้อฟันทำให้เนื้อฟันเปลี่ยนสี	มองเห็นเป็นสีดำคล้ำขึ้น	

	 แม้ว่าทันตแพทย์จะเลือกใช้อมัลกัมอุดฟันสีเงิน	ๆ	มานานมากแล้ว	แต่เพิ่ง
จะเมื่อไม่นานมานี้ที่มีประเด็นการหยิบยกมาถกเถียงว่าสารอุดฟันอมัลกัม
ปลอดภัยต่อร่างกายเราจริงหรือไม่	พบว่าสารปรอทมีการระเหิดออกมาจากวัสดุ
อมัลกัมตลอดเวลา	 ในปริมาณน้อย	 ๆ	 อย่างไรก็ตาม	 ในบางสถานการณ์ไอ
ระเหิดของสารปรอทอาจเพิ่มมากขึ้นหลายเท่า	

	 งานวิจัยในอดีต	 ที่เกี่ยวข้องกับวัสดุอมัลกัม	 มีค่อนข้างมากเนื่องจากเป็น
วัสดุที่เราใช้มานานแล้ว	 การค้นในฐานข้อมูลงานวิจัยทางการแพทย์	 Pubmed	
พบจำนวน	9,529	ชิ้น	หากจะแบ่งประเภทงานวิจัย	เลือกเอาเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับ
สุขภาพ	 และประเด็นปัญหาเรื่องการระเหิดของสารปรอท	 กลุ่มแรกเป็นการ
ศึกษา	 โดยวัดค่าการระเหิดของสารปรอทออกมาจากวัสดุอมัลกัมใน
สถานการณ์ต่าง	 ๆ	 กลุ่มที่สองเป็นการพิสูจน์ว่า	 สารปรอทที่ระเหิดออกมาจากอ
มัลกัม	 เข้าไปอยู่ในอวัยวะต่าง	 ๆ	 ซึ่งมักจะเป็นการศึกษาในสัตว์ทดลอง	 กลุ่มที่
สาม	เป็นการหาความสันพันธ์กันระหว่างวัสดุอุดฟันอมัลกัมกับโรคเรื้อรังต่าง	ๆ	

	 หากจะกล่าวอย่างย่อ	ๆ	 ว่าผลการศึกษาในอดีตบอกอะไรเราบ้าง	คำตอบ
คือ	 ประเด็นที่หนึ่ง	 อมัลกัมมีสารปรอทออกมาแน่นอนในทุกวัน	 และมากขึ้น
หลายเท่าในบางสถานการณ์	 ประเด็นที่สอง	 สารปรอทที่ออกมาสามารถสะสม
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ได้ในอวัยวะต่าง	ๆ	แน่นอน	ส่วนประเด็นที่สาม	จะก่อให้เกิดโรคหรือไม่นั้น	การ
ศึกษาได้ข้อสรุปไม่เป็นเอกฉันท์	คือ	การศึกษากลุ่มเล็ก	ๆ	พบว่าอาจเกี่ยวข้องกับ
โรคต่าง	ๆ	แต่พอขยายการศึกษาให้กว้างขึ้น	ความสัมพันธ์กลับอ่อนลง	

	 ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับการใช้อมัลกัม	 ได้อ้างถึงข้อเท็จจริงต่าง	ๆ	 ว่าอมัลกัม
ปล่อยสารปรอทออกมาทุกวัน	 และการได้รับสารปรอททุกวันไม่น่าจะเป็นเรื่องที่
ยอมรับได้	 เพราะเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่า	 สารปรอทมีความเป็นพิษสูง	 และ
ปัจจุบันมีเทคโนโลยีทางทันตวัสดุ	 ก็คงทนแข็งแรงเพียงพอที่จะยกเลิกการใช้
อมัลกัมได้แล้ว	

	 จากการศึกษาพบว่าที่อุณหภูมิ	 37	 องศาเซลเซียส	 หรืออุณหภูมิร่างกาย
ปกตินั้น	ปรอทจากที่อุดฟันจะสามารถระเหยออกมาได้มากถึง	 43.3	 ไมโครกรัม
ต่อพื้นที่ผิวสีเงิน	ๆ	1	ตารางเซนติเมตร	ภายในเวลา	1	วัน	แต่ถ้าหากเอาอมัลกัม
นี้ไปเก็บไว้ในน้ำเย็นที่อุณหภูมิ	 23	 องศาเซลเซียส	 จะปล่อยปรอทออกมาลดลง
เหลือ	4.5	–	21	ไมโครกรัมต่อพื้นที่ผิว	1	ตารางเซนติเมตร	แตกต่างกันได้สูงถึง
สิบเท่า	

	 โดยแท้จริงแล้ว	 ปรอทที่ถูกปล่อยออกมาจากอมัลกัมมีปริมาณเล็กน้อย
และเป็นเหตุผลว่าสมาคมทันตแพทย์ส่วนใหญ่ในประเทศต่าง	 ๆ	 ยังคงอนุญาต
ให้ใช้อมัลกัมเป็นวัสดุอุดฟันต่อไป	 มีการศึกษาระดับไอปรอทในลมหายใจซึ่ง
พบว่าในคนที่อุดฟันด้วยอมัลกัมอย่างน้อย	 9	 จุดในปาก	 จะสูดไอปรอทเข้าไป	
1.7	 ไมโครกรัมต่อวัน	ซึ่งน้อยกว่าค่าอันตรายที่กำหนดโดยองค์การอนามัยโลก	
30	 เท่า	 คือไม่เกิน	 50	 ไมโครกรัมต่อวัน	 แต่ปรอทจะถูกปล่อยออกมามากกว่า
ปกติประมาณ	 5	 เท่าในช่วงหนึ่งหลังการบดเคี้ยวอาหารหรือแปรงฟัน	 รายงาน
ขององค์การอนามัยโลก	 อ้างถึงรายงานที่ระบุว่า	 การเคี้ยวอาหาร	 การเคี้ยว
หมากฝรั่ง	การดื่มเครื่องดื่มร้อน	การกัดฟัน	การทำฟัน	จะกระตุ้นให้อมัลกัมปลด
ปล่อยสารปรอทออกมามากขึ้น	 5.3	 เท่า	 และระบุว่าอมัลกัมถือเป็นเหตุที่ทำให้
ผู้ใหญ่ได้รับสารปรอทคิดเป็น	50%	ของการได้รับสารปรอททั้งหมดในปัจจุบันนี้	
โดยการได้รับสารปรอทจากอมัลกัมจะอยู่ที่ประมาณ	3	ug	ถึง	9	ug	ต่อวัน	

	 ฝ่ายที่คัดค้านการใช้อมัลกัมระบุข้อมูลการศึกษาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
แหล่งเดียวกับที่อ้างในรายงานขององค์การอนามัยโลก	 ซึ่งพบว่าในบาง
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สถานการณ์	 เช่น	การเคี้ยว	ความร้อน	การแปรงฟัน	 อมัลกัม	 จะปลดปล่อยสาร
ปรอทเพิ่มขึ้น	และยาวนานต่อไปอีกอย่างน้อย	90	นาที	หลังจากนั้น	เมื่อนับการที่
คนเราหายใจวันละ	 17,000	 ครั้ง	 และความจริงที่ว่าปรอทมีค่าครึ่งชีวิตในเลือด
ประมาณ	70	วัน	ดังนั้นโอกาสที่ปรอทจะสะสมในร่างกายและเกิดภาวะพิษเรื้อรัง	
โดยเฉพาะในกลุ่มคนที่อ่อนไหว	เช่น	ทารกในครรภ์มารดาและเด็กเล็กตลอดจน
ผู้ที่มีความผันแปรในยีนต้านอนุมูลอิสระและยีนขับพิษ	

	 การศึกษาในปี	 1990	 ในสัตว์ทดลองแกะที่ตั้งครรภ์ใช้อมัลกัมจำนวน	 12	
จุด	 แล้วจากนั้นติดตามสารปรอทในร่างกาย	 โดยใช้อมัลกัมชนิดที่ใช้ปรอท
แบบติดตามได้ด้วยสารรังสี	 พบว่าภายใน	 3	 วัน	 พบปรอทในเลือดแม่แกะและ
ลูกแกะที่อยู่ในครรภ์	 และภายใน	 16	 วันพบปรอทสูงสุดในไต	 ตับ	 ทางเดิน
อาหารและไทรอยด์ของแม่แกะ	และพบปรอทสูงสุดในต่อมใต้สมอง	ตับ	 ไตของ
ลูกแกะที่อยู่ในครรภ์	เมื่อลูกแกะคลอดพบสารปรอทในเนื้อเยื่อลูกแกะสูงกว่าใน
เนื้อเยื่อแม่แกะและในช่วงให้น้ำนมลูกแกะ	 พบว่าระดับของสารปรอทในน้ำนม
สูงกว่าระดับสารปรอทในเลือดแม่แกะถึง	8	เท่า	

	 การศึกษาทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับผลกระทบต่อสุขภาพได้ข้อมูลที่แตก
ต่างกัน	 จากรายงานของ	 USFDA	 สรุปว่ายังไม่มีข้อมูลยืนยันถึงผลกระทบของอ
มัลกัมต่อสุขภาพ	 ในขณะที่รายงานของสถาบันเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม	
มหาวิทยาลัย	 Friburg	 พบว่าปรอทในอมัลกัมอาจก่อพิษต่อไต	 ส่งผลต่อ
พฤติกรรมและระบบประสาท	ภูมิแพ้ตัวเอง	โรคสมาธิสั้นในเด็ก	โรคผิวหนังและ
เยื่อบุ	 รายงานยังระบุอีกว่าโรคอัลไซเมอร์และโรคไขสันหลังแข็ง	 Multiple	
Sclerosis	 นั้นเกี่ยวข้องกับการได้รับสารปรอทน้อย	 ๆ	 และสรุปว่าในการศึกษา
วิจัยหลายครั้งที่ผ่านมา	 มีจำนวนผู้ป่วยมากเพียงพอที่จะกล่าวได้ว่าการนำเอา
โลหะอมัลกัมออกส่งผลให้อาการโรคเรื้อรังหลายชนิดดีขึ้นอย่างถาวร	
แม้ว่าสารปรอทจะไม่สูงจนก่อให้เกิดพิษแบบเฉียบพลัน	สารปรอทเพียงเล็กน้อย
ที่ได้รับทุกวัน	 อาจกระตุ้นตัวเองทำให้ผู้ป่วยเกิดภาวะแพ้ก็ได้	 จากการศึกษาผู้
ป่วยมีอมัลกัมในปาก	3,162	คน	ในสวีเดนและเยอรมัน	พบว่า	719	คน	(23%)	มี
ภาวะแพ้ต่อสารปรอทในอมัลกัม	 โดยการตรวจ	 MELISA	 Iymphocyte	
proliferation	 test	 ต่อมาเมื่อนำเอาอมัลกัมออก	 พบว่า	 78%	 ของผู้ที่มีอาการ
โรคอ่อนเพลียเรื้อรัง	 มีอาการดีขึ้น	 การศึกษาอื่นก็พบข้อมูลคล้ายกันว่า	 ผู้ที่มี
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อมัลกัมอยู่ในปากประมาณ	 23%	 เกิดผลข้างเคียงเนื่องจากการแพ้สารปรอท	 อ
นินทรีย์จากภาวะกระตุ้นตัวเอง	 (Autosensitization)	 เป็นเวลานานติดต่อกัน
มากกว่าที่จะเป็นเพราะได้รับสารปรอทมากเกินไป	

	 ในปี	2001	ศูนย์สถิติสาธารณสุขแห่งชาติ	ประเทศสหรัฐอเมริกา	ได้ตีพิมพ์
ผลการสำรวจ	 NHANES	 III	 (The	 United	 States	 National	 Health	 and	
Nutrition	Examination	Survey)	ทำไว้ช่วงปี	1988	–	1994	ซึ่งทางสถิติถือเป็น
ตัวแทนของพลเมืองสหรัฐอเมริกา	 180	ล้านคน	พบความสัมพันธ์ทางสถิติอย่าง
มีนัยสำคัญ	 ระหว่างจำนวนอมัลกัมในปากกับโรคมะเร็ง	 โรคไทรอยด์	 โรคทาง
จิต	 โรคระบบประสาทรวมถึงโรคไขสันหลังแข็ง	 โรคตา	 โรคระบบไหลเวียน
โลหิต	 และโรคทางระบบหายใจ	 อย่างไรก็ตาม	 ฝ่ายที่คัดค้านก็โต้แย้งว่าสถิติ
ทางด้านระบาดวิทยาในทางวิชาการแม้ว่าจะมีนัยสำคัญแต่ไม่ได้เป็นการพิสูจน์
เหตุและผล	 การที่จะพิสูจน์เหตุและผลได้จะต้องทำการศึกษาทางคลินิก	 ซึ่งเป็น
เรื่องนากเพราะการสะสมของสารปรอทจำนวนน้อยก่อพิษต่อคนกลุ่มหนึ่ง
เท่านั้นที่มีปัจจัยต่าง	ๆ	เหมาะสมให้เกิดพิษ	โดยทั่วไปสถิติทางด้านระบาดวิทยา
นำไปสู่การศึกษาวิจัยทางคลินิกเพื่อพิสูจน์เหตุและผล	แสดงว่าไม่ได้หมายความ
ว่าไม่มีผล	คืออาจเกี่ยวข้องกันแต่ผลที่ได้ไม่ได้บอกความเป็นเหตุเป็นผล	

	 ในปี	 2002	 แมทซ์	 เบอร์ลิน	 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	 สาขาเวชศาสตร์สิ่ง
แวดล้อม	 ในฐานะประธานกรรมาธิการ	 ศึกษาปัญหาสารปรอทอนินทรีย์	
องค์การอนามัยโลกสรุปรายงานของ	 WHO	 ในเรื่องอมัลกัมว่า	 อมัลกัมปลด
ปล่อยสารปรอทวันละ	 3	 –	 7	 ไมโครกรัม	 ไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะบอกว่าอมัลกัม
เกี่ยวข้องกับโรคหรือมีผลต่อสุขภาพ	อย่างไรก็ตาม	สารปรอทมีความเป็นพิษสูง	
โดยจับตัวกับส่วนของโมเลกุลอัลบูเมนที่ผนังเซลล์	 ซึ่งโครงสร้างของอัลบูเมน	
ถูกกำหนดโดยพันธุกรรม	ดังนั้น	ความผันแปรในทางพันธุกรรมส่งผลให้มีความ
ไวต่อสารปรอทในแต่ละคนที่แตกต่างกัน	 มีความเป็นไปได้ว่า	 นอกเหนือจาก
ปฏิกิริยาการแพ้แล้ว	 สารปรอทในอมัลกัมอาจก่อให้เกิดอาการข้างเคียงของอ
มัลกัมแบบเดียวกับอาการข้างเคียงของยา	 เนื่องจากฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาที่
แน่ชัดแล้ว	 โดยมีผลเสียต่อระบบประสาท	 ระบบภูมิต้านทาน	 มีผลเสียต่อการ
ทำงานของต่อมไทรอยด์	 รายงานจากคลินิกทางด้านพิษของสารปรอท	 การ
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ตรวจวินิจฉัยสมัยใหม่	 ได้เปิดเผยภาวะความผันแปรในพันธุกรรม	 มีส่วนอย่าง
มากต่อการเป็นพิษของมัน	

	 เบอร์ลินสรุปว่า	หากพิจารณาด้านพิษวิทยาของสารปรอท	ซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อขบวนการทางชีวเคมีหลายระดับ	 และมีความเป็นพิษที่รุนแรงสูงในหลายแง่
มุม	 อมัลกัมน่าจะพิจารณาได้ว่าเป็นวัสดุที่ไม่เหมาะสม	 โดยเฉพาะหากพิจารณา
ถึงเทคโนโลยีใหม่ทางทันตวัสดุที่สามารถทดแทนได้อย่างทัดเทียมกัน	 ด้วย
เหตุผลทางการแพทย์	 อมัลกัมสมควรถูกยกเลิกไปในทางทันตกรรม	 ซึ่งจะได้
ประโยชน์ในสามด้าน	 คือ	 ลดการสัมผัสสารปรอทในผู้ป่วยลง	 ทั้งบุคลากรทาง
ทันตกรรมก็สามารถลดการสัมผัสสารปรอท	 และสารปรอทในสิ่งแวดล้อมโดย
รวมก็ย่อมลดลงไปด้วย	

	 ในปี	 2008	 ชาร์ลี	บราวน์	ฟ้อง	 FDA	 ในข้อหาไม่ยอมจัดประเภทของวัสดุ
อมัลกัมว่าเป็นวัสดุอันตราย	 เนื่องจากปลดปล่อยสารปรอทออกมาตลอดเวลา	
หลังจากต่อสู้ในศาลไม่นานทนายความของ	 FDA	 ตกลงยินยอมความ	 โดยเพิ่ม
ข้อความในส่วนของคำเตือนในเวปไซต์ว่าสารปรอทที่ออกมาจาก	 อมัลกัม	 อาจ
ก่ออันตรายต่อระบบประสาทของทารกที่อยู่ในครรภ์ได้	แลกกับการถอนฟ้องคดี	

	 เดือนกรกฎาคม	 2009	 USFDA	 องค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา	 ได้
เปลี่ยนสถานะของอมัลกัม	จาก	Class	I	(ความเสี่ยงน้อย)	ไปเป็น	Class	II	(ความ
เสี่ยงปานกลาง)	 ทั้งนี้	 ตามแรงกดดันจากหลายฝ่ายอย่างต่อเนื่อง	 เนื่องจากอ
มัลกัมมีส่วนประกอบของสารปรอทที่ระเหิดออกมา	 การเปลี่ยนจากวัสดุการ
แพทย์ทั่วไปเป็นวัสดุการแพทย์ควบคุมพิเศษ	 ถือเป็นความก้าวหน้าอีกขั้น	 และ
เป็นความหวังของนักวิชาการหลายฝ่าย	ในเอกสารของ	USFDA	ยังได้ระบุอย่าง
ชัดเจนว่า	อมัลกัมปลดปล่อยสารปรอทอนินทรีย์ในรูปของไอปรอท	ซึ่งเป็นสารที่
หากรับเข้าไปในขนาดที่สูง	 มีการศึกษาบันทึกไว้ชัดเจนแล้วว่ามีพิษต่อระบบ
ประสาทและไต	โดยไอปรอทจะออกมามากที่สุดในระหว่างติดตั้งและในระหว่าง
รื้อถอนอมัลกัม	และจะค่อย	ๆ	ลดลงหลังจากนั้น	แต่	USFDA	ก็ไม่ได้เขียนข้อห้าม
การใช้งานในเด็กและสตรีมีครรภ์	 เพียงแต่อ้างความเห็นของสำนักงานสิ่ง
แวดล้อมแห่งชาติว่า	 เด็กและสตรีมีครรภ์มีความเสี่ยงสูง	 แม้ว่าจะได้รับสาร
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ปรอทเพียงเล็กน้อย	 แต่	 FDA	 เห็นว่าการได้รับสารปรอทเข้าไปนั้น	 ก็ไม่ได้
หมายความว่าจะต้องเกิดอันตราย	

	 ข้อความนี้ค้านกับความเห็นของคณะกรรมาธิการที่ปรึกษา	 ซึ่ง	 FDA	 แต่ง
ตั้งขึ้น	 (โดยปกติแล้ว	 FDA	 ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยกับความเห็นของคณะ
กรรมการที่ปรึกษาที่ตนเองแต่งตั้งขึ้น)	คณะกรรมาธิการอิสระที่	 FDA	แต่งตั้งขึ้น	
เพื่อให้ทบทวนการใช้อมัลกัมประกอบไปด้วย	 ทันตแพทย์	 แพทย์	 และนัก
วิชาการอิสระที่มีความเป็นกลาง	 ในเดือนธันวาคม	 2010	 ได้มีความเห็นเป็น
เอกฉันท์	ขอให้	FDA	ออกกฎสองข้อคือ	

	 	

1.		เปิดเผยให้ผู้บริโภคทราบว่าอมัลกัมมีสารปรอทเป็นส่วนประกอบ	

	 2.		ห้ามการใช้ในเด็กและสตรีมีครรภ์	

	 การที่	FDA	ไม่ได้ทำตามข้อแนะนำของคณะกรรมการนั้น	ก่อให้เกิดกระแส
คัดค้านและประท้วงรุนแรงขึ้น	มีการตีแผ่เรื่องราวของ	FDA	Commissioner	คน
ใหม่ในตอนนั้นคือ	 นางมากาเร็ต	 แฮมเบิร์ก	 ซึ่งก่อนรับตำแหน่งได้ยินยอมลง
นามว่าจะต้องขายหุ้นของตนเองทั้งหมด	รวมทั้ง	Stock	Option	ในบริษัท	Shein	
ซึ่งเป็นผู้ผลิตวัสดุอมัลกัมรายใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา	 นางมากาเร็ตได้ขาย
หุ้นไปจริง	แต่มีผู้ไปค้นพบเอกสารว่า	เธอยังคง	Stock	Option	ไว้อยู่	และตอนเข้า
ฟังศาลนัดในคดีที่	FDA	ถูกฟ้องโดยชาร์ลี	บราวน์	นั้น	มีคนพบว่าเธอเพิ่งออกมา
จากห้องประชุมของบริษัท	 Shein	ดังกล่าว	 เรียกว่าแต่ละฝ่ายต่างไม่ยอมกัน	 งัด
เอาเรื่องราวต่าง	 ๆ	 ทั้งความลึกลับดำมืด	 และผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้นมาแฉกัน
เลยทีเดียว	

	 ศาสตราจารย์ทันตแพทย์ในคณะกรรมาธิการหลายท่าน	 รู้สึกผิดหวังกับ
การที่	FDA	ไม่ยอมฟังความเห็นอันเป็นเอกฉันท์ของคณะที่ขอให้เปิดเผยปริมาณ
ปรอทในอมัลกัมต่อผู้ป่วยก่อนรักษา	และขอให้ยกเลิกการใช้อมัลกัมในเด็กและ
สตรีมีครรภ์	 แต่	 FDA	ทำเพียงเขียนคำเตือนทำให้หลายคนได้ให้ความเห็นทาง
สื่อมวลชน	และเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์กว้างขวาง	ในที่สุด	 FDA	ออกมากล่าว
ว่า	 จะตั้งคณะทำงานเพื่อทบทวนและพิจารณาศึกษาต่อไป	 และน่าจะมีคำตอบ
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ก่อนปลายปี	2011	อย่างไรก็ตาม	ณ	วันนี้คือ	ในปี	2013	ก็ยังไม่มีความเห็นเพิ่ม
เติมใด	ๆ	จาก	FDA	

	 ปัจจุบันนี้ประเทศที่ห้ามการใช้วัสดุอมัลกัมอย่างเด็ดขาด	 คือ	 นอร์เวย์	
สวีเดน	และเดนมาร์ก	ส่วนประเทศที่ควบคุมการใช้อย่างเข้มงวด	คือ	ออสเตรีย	
เยอรมัน	ญี่ปุ่น	 เช่น	ห้ามใช้ในเด็ก	ห้ามใช้ในสตรีมีครรภ์	ผู้ป่วยโรคไต	ห้ามใช้
เมื่อต้องมีโลหะอื่นในปาก	 เช่น	แบรคเกตจัดฟัน	และห้ามใช้กับผู้ที่แพ้สารปรอท	
สำหรับเรื่องการที่มีโลหะอื่นในปากนั้น	 มีการศึกษาพบว่าอมัลกัมอาจปลด
ปล่อยสารปรอทออกมามากขึ้นเมื่อมีโลหะชนิดอื่นอยู่ในปาก	 เหมือนกับว่าโลหะ
อื่นสามารถก่อปฏิกิริยาเร่งให้ปรอทกร่อนออกมาเพิ่ม	 คล้ายกับที่เกิดใน
แบตเตอรี่	คือ	มีโลหะสองชนิดในน้ำกรด	แล้วสร้างประจุไฟฟ้าจากการกัดกร่อน
ขั้วโลหะที่จุ่มอยู่ในน้ำกรด	 ส่วนในประเทศสหรัฐอเมริกามีบางรัฐเท่านั้นที่
ควบคุมการใช้อมัลกัม	แต่บางรัฐไม่ได้ควบคุมการใช้	

	 ในประเทศไทยนั้น	จากรายงานการประชุมวิชาการทันตแพทย์สมาคมแห่ง
ประเทศไทยครั้งที่	1	ประจำปี	2554	มีผู้เข้าร่วมคือ	องค์การอนามัยโลก	(WHO)	
การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ	(Foreign	Direct	Investment;	FDI)	สมาคม
ทันตแพทย์อเมริกัน	 (American	 Dental	 Association;	 ADA)	 และทันตแพทย์
สมาคมแห่งประเทศไทย	 ยังยืนยันว่าปัจจุบันนี้	 อมัลกัมยังคงเป็นวัสดุปลอดภัย	
และเป็นวัสดุซ่อมแซมฟัน	ตัวเลือก	 Restorative	Material	 of	 Choice	 ในกรณีที่
เหมาะสม	 โดยต้องใช้งานอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ	 เนื่องจากปัจจุบันมี
มาตรฐานในการเก็บรักษา	 การเตรียมและการกำจัดอมัลกัมเป็นอย่างดี	 ปัญหา
พิษจากปรอทต่อบุคลากรและสิ่งแวดล้อมจึงมีน้อยมาก	 จากการศึกษาพบว่า	
อมัลกัมที่อุดฟันของผู้ป่วยจะปล่อยสารปรอทออกมาปริมาณน้อยมาก	 ซึ่งยังไม่
พบการเกิดพิษต่อมนุษย์	

	 ในเวปไซต์ขององค์การอาหารและยา	 สหรัฐอเมริกา	 USFDA	 ยอมรับว่า	
สารปรอทในอมัลกัม	จะระเหยออกมามากเมื่อมีการอุดฟันหรือรื้อวัสดุอุดฟัน	แม้
กระทั่งระหว่างการเคี้ยวที่อาจจะเป็นอันตรายต่อระบบประสาทในเด็ก	และทารก
ในครรภ์ได้	ข้อความต่อไปนี้แปลจากบางส่วนในเวปไซต์ของ	USFDA	–		
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	 ในด้านสิ่งแวดล้อม	องค์การอนามัยโลกรายงานว่า	 53%	ของสารปรอทที่
ปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมทั้งหมดในโลกเกี่ยวข้องกับอมัลกัมและอุปกรณ์ทางห้อง
ทดลองที่ผลิตอมัลกัม	การศึกษาในสหรัฐอเมริกาโดยองค์การกำจัดน้ำเสีย	 ระบุ
ว่าส่วนใหญ่ของสารปรอทที่ตกค้างอยู่ในน้ำเสียของเมืองใหญ่	 ๆ	 มาจากวัสดุ
อมัลกัม	 และรวมถึงการเผาศพ	 ทั้งนี้พบว่าเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดการ
ปล่อยสารปรอทออกจากอมัลกัมได้เกือบหมด	 การศึกษาพบว่าการเผาศพ	
สามารถปล่อยสารปรอทตั้งแต่	0.25	ถึง	1.0	กรัม	หรือมากกว่านั้น	

	 ทุกวันนี้	 ทันตแพทย์ส่วนใหญ่ไม่เชื่อว่าอมัลกัมมีอันตราย	 แต่อย่างน้อย
การศึกษาที่อาจบ่งชี้ว่า	 ทันตแพทย์และนักเทคนิคทันตกรรมมีสารปรอทสะสม
ในร่างกายสูงกว่าคนทั่วไป	 โดยทำการศึกษาเปรียบเทียบปริมาณสารปรอทใน
ปัสสาวะทั้งก่อนและหลังการให้	DMPS	300	mg	ทางปากซึ่งเป็นยาขับสารปรอท

(เริ่มส่วนแปล)

ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2554 USFDA ได้มีการประกาศ
เปลี่ยนการจัดระดับความเสี่ยงของวัสดุทางทันตกรรม ได้แก่ สารอ
มัลกัมและส่วนประกอบ คือ ธาตุปรอท และผงอัลลอย ซึ่งใช้ในการ
อุดฟัน ทั้งนี้ สืบเนื่องมาจากเคยมีการรายงานว่าสารปรอทอาจมี
ความสัมพันธ์กับการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ต่อร่างกายเมื่อได้
รับในขนาดสูง แม้ว่าสารอมัลกัมที่ใช้ในการอุดฟันไม่มีการปล่อย
ปรอทออกมาในขนาดสูงพอที่จะมีอันตรายต่อผู้ป่วยได้ ผลการจัด
กลุ่มของสารอมัลกัมที่ใช้ในทางทันตกรรมดังกล่าว ได้มีการเปลี่ยน
จากระดับ Class I (มีความเสี่ยงน้อย) เป็น Class II (มีความเสี่ยง
ปานกลาง) ซึ่งภายหลังจากที่มีการเปลี่ยนระดับความเสี่ยงนี้

จะทำให้ USFDA สามารถออกมาตรการควบคุมพิเศษนอก
เหนือจากมาตรการควบคุมทั่ว ๆ ไป ซึ่งใช้ควบคุมเครื่องมือแพทย์
ทุกประเภทโดยไม่คำนึงถึงระดับความเสี่ยง

มาตรการควบคุมพิเศษที่ USFDA ได้ออกใหม่เพื่อควบคุมสา
รอมัลกัมที่ใช้ในทางทันตกรรม คือ การให้มีข้อความคำเตือนใน
เอกสารประกอบการใช้และฉลาก ดังต่อไปนี้

• คำเตือนเกี่ยวกับการห้ามใช้อมัลกัมที่ใช้ในทางทันตกรรม
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ออกมาทางปัสสาวะในนักเทคนิคทันตกรรมก่อนการทำคีเลชั่น	พบปรอท	 5	ug/
dL	ส่วนกลุ่มควบคุมคือคนทั่วไป	ก่อนทำคีเลชั่นพบปรอท	1	ug/dL	หลังทำคีเลชั่
นพบปรอทออกมา	 27	 ug/dL	 ดังนั้น	 สารปรอทจำนวนมากถูกขับออกมาจาก
ร่างกายของนักเทคนิคทันตกรรม	และทันตแพทย์ซึ่งถือว่าเป็นจำนวนมาก	

	 ส่วนวัสดุอุดฟันอื่น	ๆ	ที่นำมาใช้	ยังมีซีเมนต์แก้ว,	พอร์ซเลน	และทอง	แต่
เป็นวัสดุที่มีราคาแพงและไม่ทนทานเหมือนอมัลกัม	ความก้าวหน้าทางด้านทันต
วัสดุส่งผลให้คอมโพสิตรุ่นใหม่	ๆ	จากที่ได้มีการศึกษาแล้ว	พบว่ามีความคงทน
เทียบเท่ากับอมัลกัม	 แต่เหตุผลที่เรายังใช้อมัลกัมอยู่น่าจะเป็นเพราะราคาถูก
และมีความคงทนสูง	 ตลอดจนการศึกษา	 แม้ว่าพบหลักฐานความเชื่อมโยงแต่
ไม่สามารถยืนยันความเป็นเหตุและผลว่าปรอทจากอมัลกัมทำให้เกิดพิษใน
มนุษย์และเหตุผลสุดท้ายคือ	ผู้ผลิตอมัลกัมจะขาดรายได้	และจะทำอะไรหาเลี้ยง
ชีพแทน	

	 ความเห็นของผู้เขียน	 การที่สารปรอทในอมัลกัมจะเกิดปัญหาหรือไม่ต่อ
สุขภาพ	 มีองค์ประกอบบางประการเป็นตัวกระตุ้น	 เป็นเหตุให้แม้ว่าปรอทใน
ปริมาณเพียงเล็กน้อยก็อาจก่อผลต่อสุขภาพได้	ดังนี้	

	 Genetic	 Predisposition	ความผันแปรในยีนบางประการส่งผลให้คนบาง
คนมีความไวต่อสารพิษได้มาก	 แม้สารพิษจะมีปริมาณเพียงเล็กน้อยก็ตาม	 โดย
เฉพาะยีนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสารต้านอนุมูลอิสระ	 และยีนขับสารพิษต่าง	 ๆ	
ในร่างกาย	 ปรอทปริมาณเพียงเล็กน้อยที่ร่างกายได้รับติดต่อกันเกิดการสะสม
ในร่างกายจนเกินกว่าระบบภูมิต้านทานของร่างกายจะรับได้	 เพราะระบบภูมิ
ต้านทานของร่างกายเสียหายจากความผันแปรทางพันธุกรรม	

	 ภาวะแพ้	ทั้งนี้จากข้อมูลการศึกษาภาวะแพ้สารปรอทในผู้ที่ใช้อมัลกัม	พบ
ว่าในกลุ่มผู้ที่ใช้อมัลกัม	 ตรวจพบปฏิกิริยาอาการแพ้ที่ตรวจสอบจากเลือด
ประมาณ	23%	ภาวะนี้เกิดได้จากการที่สารปรอทเป็นสารแปลกปลอม	เมื่อได้รับ
ในปริมาณน้อย	 ๆ	 ติดต่อกัน	 อาจส่งผลกระตุ้นต่อระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย
โดยสร้างภูมิต้านทานต่อสารปรอทขึ้น	 จึงก่อให้เกิดภาวะแพ้ในร่างกายขึ้นได้	
อาการของผู้ป่วยกลุ่มนี้มักจะเกี่ยวข้องกับเยื่อบุ	 เช่น	 เจ็บคอบ่อย	 ๆ	 ทานอาหาร
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รสจัดไม่ได้	 เยื่อบุกระเพาะอาหารอักเสบ	 และอาจส่งผลให้เกิดโรคภูมิต้านทาน
ไวเกิน	โรคปวดเรื้อรัง	โรคอ่อนเพลียเรื้อรัง	ฯลฯ	

	 Net	 Retention	 และ	 Total	 Toxic	 Load	 ในผู้ที่มีการทำงานของระบบขับ
สารโลหะหนักออกจากร่างกายบกพร่อง	 ประกอบกับการที่มีสารโลหะหนักตัวอื่น
อยู่ในร่างกาย	หรือได้รับสารโลหะหนักอื่น	ๆ	ตลอดเวลา	 เช่น	 รับประทานผักใบ
เขียวที่ปลูกด้วยปุ๋ยที่มีแคดเมียมปนเปื้อน	 รับประทานอาหารประเภทปลา	 หอย	
กุ้ง	บ่อย	ๆ	และอยู่ในย่านที่แหล่งน้ำมีสารโลหะหนัก	จะส่งผลให้อัตราการรับเข้า
และอัตราการขับออกไม่สมดุลกัน	 ในที่สุดก็จะเกิดการคั่งค้างสุทธิ	 (Net	
Retention)	 เพิ่มสูงขึ้นเรื่อย	 ๆ	 จนถึงจุดที่ร่างกายรับไม่ไหวเกิดพิษแบบชนิด
เรื้อรังในที่สุด	 Net	 Retention	 จะเพิ่มสูงขึ้นได้อย่างรวดเร็ว	 หากร่างกายมีสาร
พิษตัวอื่น	ๆ	หลายอย่างสะสมอยู่	หรือในรายที่มี	Total	Toxic	Load	สูง	

	 ส่วนการใช้งานอมัลกัมในประชากรที่สุ่มเสี่ยง	คือ	เด็กเล็กและสตรีมีครรภ์	
รวมทั้งสตรีที่วางแผนจะมีบุตร	 ผู้เขียนมีความเห็นเหมือนกับคณะกรรมาธิการว่า
ควรมีการศึกษาทบทวนปัญหาพิษปรอทจากอมัลกัมของ	 USFDA	 คือ	 สมควร
ห้ามใช้ในเด็กเล็กและสตรีมีครรภ์	 เนื่องจากการศึกษาในอดีตบ่งชี้อย่างชัดเจน
แล้วว่า	 ปรอทจากอมัลกัมสามารถผ่านจากแม่ไปสู่รกแล้วต่อไปสู่ทารกในครรภ์
ได้	 และเนื้อเยื่อของเด็ก	 และทารกยังสามารถสะสมสารปรอทจากอมัลกัมได้
มากกว่าเนื้อเยื่อของผู้ใหญ่	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบประสาทที่กำลังเจริญ
เติบโตไม่น่าที่จะต้องเสี่ยงกับสารปรอทอนินทรีย์	 ซึ่งเป็นสิ่งที่รู้กันในวงวิชาการ
มานานแล้วว่ามีอันตรายสูง	 ไม่น่าที่จะต้องรอเพื่อพิสูจน์ความเป็นเหตุเป็นผล
ก่อน	 เนื่องจากถ้ามองว่าสิ่งนี้เป็นผลข้างเคียงของสารปรอท	 ซึ่งแน่ชัดจากฤทธิ์
ทางเภสัชวิทยาของสารปรอท	ก็ไม่จำเป็นต้องหาความเชื่อมโยงให้เสียเวลา	ใน
ปัจจุบันนี้	 ทางการแพทย์เองก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่ได้พิสูจน์ความเป็นเหตุ
เป็นผล	 เราก็อาศัยข้อมูลพื้นฐานแล้วก็เลือกที่จะทำหรือไม่ทำ	 ตัวอย่างเช่น	 การ
ผ่าตัด	 เนื่องจากข้อมูลพื้นฐานคือ	 อวัยวะที่เป็นโรคและจำเป็นต้องผ่าตัด	 เพื่อ
ซ่อมแซมหรือเอาออกไป	เราผ่าตัดไปก็เท่ากับว่าได้รับการรักษา	แต่ไม่เคยมีการ
วิจัยทางคลินิกเพื่อยืนยันผลว่าการผ่าตัดจริงให้ผลดีกว่าการผ่าตัดหลอก	 ก็
เพราะเราเห็น	ๆ	อยู่	หรือเรื่องการปฏิบัติการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย	 Safe	 Sex	
เราก็เชื่อว่าสามารถช่วยป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โดยเฉพาะโรคเอดส์
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ได้ดี	 ทั้งนี้	 เราก็อาศัยจากข้อมูลทางระบาดวิทยาเท่านั้น	 ทั้งที่เรายังไม่เคยมีการ
วิจัยทางคลินิกเพื่อยืนยันว่า	 การใช้ถุงยางอนามัยป้องกันโรคได้ดีกว่าถุงยาง
หลอก	 ก็เพราะเราเห็น	 ๆ	 อยู่	 แม้จะไม่มีข้อมูลเชิงเหตุและผลยืนยัน	 ในเรื่องของ
สารปรอทจากอมัลกัมก็เช่นกัน	 USFDA	 ยอมรับว่าปรอทออกมาจากอมัลกัมจริง	
USFDA	 ยอมรับว่าปรอทมีอันตรายต่อเนื้อเยื่อระบบประสาทของเด็กและทารกที่
กำลังเจริญเติบโตจริง	เป็นเรื่องที่เห็น	ๆ	อยู่โดยไม่จำเป็นต้องหาความเชื่อมโยง
ถึงอันตรายของมัน	 นอกจากนี้	 ข้อมูลทางระบาดวิทยายังยืนยันว่าหลังจากที่
ประเทศสหรัฐอเมริกายกเลิกสารปรอทในวัคซีนเด็ก	 อุบัติการณ์ของโรคออทิสติ
กก็ลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ	

	 ส่วนการที่ทำไมจึงยังใช้อมัลกัมอยู่	 น่าจะมีสองเหตุผลคือ	 หนึ่งยังไม่มีข้อ
พิสูจน์ในด้านความเป็นเหตุเป็นผลว่าปรอทที่ออกมาจากอมัลกัมส่งผลกระทบ
ต่อร่างกาย	 แต่ถ้าอ้างตามเหตุผลสามข้อข้างต้นคือ	 Genetic	 Predisposition,	
Auto-Sensitisation	(Allergy),	และ	Net	Retention	and	Total	Toxic	Load	สาร
ปรอทก็คือ	สารปรอท	อย่างไรก็ต้องมีอันตรายแน่	ๆ	ไม่มากก็น้อย	แต่มันเกิดกับ
คนบางคนเท่านั้นเอง	 และเชื่อว่า	 USFDA	 ก็ทราบเหมือน	 ๆ	 กับที่ผู้เขียนทราบ	
และเหมือน	 ๆ	 กับที่คณะกรรมาธิการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งส่วนใหญ่เป็นอาจารย์
ทันตแพทย์ก็ทราบ	 เหตุผลที่สอง	 คือ	 ถ้าเลิกใช้ไปแล้วบริษัทผู้ผลิตอมัลกัมจะไป
ทำอะไร	คงต้องหาอาชีพอื่นแทน	คงเป็นเรื่องที่ไม่มีใครรู้ต่อไป	ไม่แน่ว่าเหตุผลนี้
อาจจะสำคัญก็ได้	 เพราะขนาดสารทีเมอโรซอล	ซึ่งไม่มีข้อมูลเชิงเหตุและผลว่ามี
อันตรายสักหน่อย	 มีแต่ข้อมูลทางระบาดวิทยาว่าอาจจะอันตรายเท่านั้นเอง	 แต่	
USFDA	 กลับประกาศเลิกใช้สารนี้ในวัคซีนเด็กไปนานแล้วเพราะผู้ผลิตวัคซีนไม่
ได้รับผลกระทบ	 แค่หาสารตัวอื่นมาแทนเท่านั้นเอง	 ไม่เหมือนกับในกรณีของผู้
ผลิตอมัลกัม	 เรียกว่าต้องเปลี่ยนอาชีพกันไปเลยทีเดียวและอย่าลืมว่า
สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศผู้ส่งออกทันตวัสดุอมัลกัมรายใหญ่ที่สุดในโลก	

ภาวะการอักเสบกับสุขภาพ

	 การอักเสบเป็นกลไกป้องกันตัวเองตามธรรมชาติไว้เพื่อปกป้องร่างกาย
จากภาวะคุกคามทั้งภายในและภายนอก	 เช่น	 ปกป้องตัวเองจากเชื้อโรค
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ภายนอก	 จากการบาดเจ็บที่ถูกกระทำจากภายนอกหรือภายใน	 ปกป้องตัวเอง
จากเซลล์ที่เสียหาย	 ก่อนอื่นต้องแยกให้ชัดว่าการอักเสบไม่ได้หมายถึงเฉพาะ
การติดเชื้อซึ่งต้องมีเชื้อโรคเข้ามาเกี่ยวข้อง	 แม้ว่าการติดเชื่อทุกอย่างย่อม
ชักนำให้เกิดการอักเสบในร่างกายทั้งสิ้นก็ตาม	

	 การอักเสบ	 จึงมีไว้เพื่อกำจัดสิ่งกระตุ้นที่อันตรายออกไปพร้อมทั้งกระตุ้น
ขบวนการซ่อมแซม	หากไม่มีการอักเสบ	แผลและการติดเชื้อใด	ๆ	จะไม่สามารถ
หายเลย	 ขบวนการของการอักเสบเริ่มจากการเรียกเม็ดเลือดขาวชนิดต่าง	 ๆ	
เข้ามา	 จากนั้นก็มีการหลั่งสารการอักเสบหลายชนิดทำให้เนื้อเยื่อบริเวณนั้น	
ร้อน	บวม	แดง	และมีอาการปวด	อาการบวมเกิดจากการคั่งของน้ำ	เพื่อเป็นการ
ชะล้างเอาสิ่งที่ก่อให้เกิดการอักเสบออกไปรวมตัวกัน	

	 แม้ว่าการอักเสบจะมีประโยชน์	แต่ถ้าหากการอักเสบเกิดขึ้นต่อเนื่องอย่าง
เรื้อรัง	 จะเป็นการชักนำโรคต่าง	 ๆ	 ให้ก่อตัวขึ้น	 เหตุที่ทำให้เราต้องอักเสบต่อ
เนื่องเรื้อรังนั้นก็เพราะร่างกายไม่สามารถกำจัดสิ่งแปลกปลอมที่ก่อการอักเสบ
ออกไปได้	 เช่น	 เชื้อโรคบางชนิดที่ชอบซ่อนตัวอยู่	 ทั้งเชื้อแบคทีเรีย	 ไวรัส	 สาร
เคมี	สารพิษ	สิ่งแปลกปลอมต่าง	ๆ	หรือแม้กระทั่งระบบภูมิต้านทานจากภายใน
ของเราเอง	ที่ก่อการอักเสบต่อเนื้อเยื่อแบบไร้การควบคุม	

	 ตัวอย่างของโรคที่เกี่ยวข้องกับการอักเสบเรื้อรัง	 เช่น	 สิวหัวช้าง	 หอบหืด	
เส้นเลือดตีบแข็ง	กรวยไต	ลำไส้อักเสบเรื้อรัง	รูมาตอยด์	เส้นเลือดอักเสบ	ภูมิแพ้	
มะเร็ง	ฯลฯ	

1.		ภาวะหลอดเลือดตีบแข็ง	Atherosclerosis	กับการอักเสบ	

	 ภาวะหลอดเลือดตีบแข็ง	 เป็นสิ่งที่พบได้บ่อยมากโดยสัมพันธ์กับอายุ	 คือ	
เมื่ออายุมากขึ้นหลอดเลือดจะเสียความยืดหยุ่นไป	 มีไขมันเข้าไปพอกหนาตัว
บริเวณผนังหลอดเลือด	 บางครั้งมีผลึกแคลเซียมพอกผิดที่ในบริเวณผนังหลอด
เลือดด้วย	ส่งผลให้ผนังหลอดเลือดเสียหาย	 เปราะบาง	ฉีกขาดง่าย	 เป็นตัวการ
สำคัญอย่างหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับโรคความดันโลหิตสูง	 และเมื่อผนังหลอดเลือด
เสียคุณลักษณะไปจะเกิดภาวะปริแตกได้ง่าย	 เมื่อปริแตกแล้วก็จะกระตุ้นการ
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สร้างลิ่มเลือด	 และอาจส่งผลให้เกิดภาวะหัวใจขาดเลือด	 กล้ามเนื้อหัวใจตาย	
หรือสมองขาดเลือด	อัมพฤกษ์	อัมพาต	ฯลฯ	

	 ก่อนหน้านี้	 เราเข้าใจว่าภาวะหลอดเลือดตีบแข็งเกี่ยวข้องกับการสะสมไข
มันผิดปกติ	 เราเคยมองว่าไขมันคอเลสเตอรอลเป็นผู้ร้ายหลัก	 แต่จากความ
ก้าวหน้าในทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานเมื่อไม่นานมานี้	 เราพบว่าความจริงแล้ว
โรคนี้เกี่ยวข้องโดยตรงกับปฏิกิริยาการอักเสบต่อเนื่อง	 การค้นพบใหม่ทำให้
เราเข้าใจในปัจจัยเสี่ยง	 และกลไกการเกิดหลอดเลือดตีบแข็ง	 การศึกษาทาง
คลินิกพบความสัมพันธ์ระหว่างการอักเสบและหลอดเลือดตีบแข็งในผู้ป่วย	 การ
ตรวจพบค่าบ่งชี้ของการอักเสบในเลือดสามารถพยากรณ์ความเสี่ยงหัวใจขาด
เลือด	 นอกจากนี้	 การอักเสบเรื้อรังน้อย	 ๆ	 ซึ่งตรวจวัดจากการเพิ่มระดับของ
โปรตีน	C	–	reactive	สามารถให้ข้อมูลด้านการพยากรณ์ของโรคได้ดี	ยิ่งไปกว่า
นั้น	 การรักษาที่ถือเป็นมาตรฐานในการลดความเสี่ยงหลอดเลือดหัวใจตีบ	 พบ
ว่าการรักษานั้น	ๆ	ต่างมีฤทธิ์ลดการอักเสบด้วย	ตัวอย่างเช่น	ยาลดไขมันกลุ่มส
เตติน	 ปัจจุบันแพทย์โรคหัวใจทั่วโลกส่วนใหญ่ทราบดีว่าผลดีของยากลุ่มนี้เกิด
จากฤทธิ์ต้านการอักเสบรวมกับฤทธิ์อื่น	ๆ	ที่เรียกว่า	Pleiotropic	Effect	โดยไม่
สัมพันธ์กับอัตราการลดลงของ	LDL	

	 อีกประการหนึ่ง	 การศึกษาเส้นเลือดของผู้ป่วยหัวใจขาดเลือด	 เราพบว่า	
85%	 ของโรคหัวใจขาดเลือดไม่ได้เกิดจากการเส้นเลือดตีบแบบค่อย	 ๆ	 เป็น
ค่อย	 ๆ	 ไป	 แต่เกิดจากการแตกของพลาค	 (Plaque)	 ที่ไม่เสถียร	 (Ruptured	
Vulnerable	Plaque)	แล้วเกิดการสร้างลิ่มเลือดขึ้นมาอุดตันหลอดเลือด	สำหรับ
ลักษณะของแผ่นไขมันไม่เสถียรนี้จะเกิดปฏิกิริยาอักเสบอย่างต่อเนื่อง	 เมื่อถ่าย
ภาพด้วยเครื่องถ่ายภาพความร้อน	 Tomography	 เราจะพบว่าบริเวณพลาคที่ไม่
เสถียรจะมีความร้อนมากกว่าบริเวณอื่น	 ๆ	 และยังพบการเกาะตัวของเม็ดเลือด
ขาว	 โดยสรุป	 กลไกหลักที่ทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตจากหัวใจขาดเลือด	 คือ	 การ
อักเสบของผนังหลอดเลือดเรื้อรัง	 ก่อให้เกิดโรคเส้นเลือดตีบแข็งแบบพลาคไม่
เสถียร	และปริออกจนก่อลิ่มเลือดเข้าอุดตันหลอดเลือด	ดังนั้น	การรักษาเพื่อลด
การอักเสบในหลอดเลือดจึงเป็นหัวใจหลักของการรักษาแบบบูรณาการ	 เช่น	
การออกกำลังกายเป็นประจำ,	 การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต,	 เลิกบุหรี่	 เลิกเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์,	 รับประทานผักผลไม้เพิ่มมากขึ้นอย่างน้อย	 7	 กำมือต่อวันตามคำ
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แนะนำของสมาคมแพทย์โรคหัวใจอเมริกัน,	 การใช้สารต้านอนุมูลอิสระ,	 การ
ลดโลหะหนักในเลือดและหลอดเลือด	 และที่สำคัญที่สุดในสังคมเมืองยุค
ปัจจุบัน	 คือ	 การจัดการกับความเครียดอย่างถูกวิธี	 หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่
เครียด	 ไม่วิตกกังวลหรือหวาดกลัวต่อการเจ็บป่วย	 ควบคุมปฏิกิริยาต่อ
ความเครียดให้เหมาะสม	 ผ่อนคลายความเครียดด้วยวิธีการดังนี้	 เช่น	 การพัก
ผ่อน	 มองโลกแง่บวก	 สวดมนต์	 ฝึกสมาธิ	 แผ่เมตตา	 ให้อภัยผู้คน	 เข้าใจชีวิต	
รักษาสมดุลของอารมณ์ให้ดี	เป็นต้น	

2.		ความดันโลหิตสูงกับภาวะการอักเสบ	

	 โรคความดันโลหิตสูงเป็นโรคเรื้อรังที่บั่นทอนคุณภาพชีวิตของคนใน
ปัจจุบัน	โดยส่งผลทำให้หลอดเลือดเกิดความเครียดต่อเนื่องเรื้อรัง	และในที่สุด
ก็เพิ่มความเสี่ยงต่ออาการแทรกซ้อนที่ตามมาจากโรความดันโลหิตสูง	 เช่น	
โรคไตเสื่อม	 ไตวายเรื้อรัง	 โรคหลอดเลือดสมองเสื่อม	 โรคหลอดเลือดที่จอตา
เสื่อม	ฯลฯ	ความดันโลหิตสูง	ส่วนใหญ่เป็นโรคที่ไม่ทราบสาเหตุ	อย่างไรก็ตาม	
ความก้าวหน้าในศาสตร์พื้นฐานการก่อโรค	 เราพบพยาธิสภาพภายในหลอด
เลือดอย่างหนึ่ง	 ที่เรียกว่า	 Endothelial	 Dysfunction	 หรือผนังหลอดเลือดด้าน
ในเสื่อมสภาพ	 และพบว่าภาวะนี้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการที่ความดันโลหิตสูง	
และพบว่าสาเหตุหลักที่ทำให้ผนังหลอดเลือดเสื่อมสภาพคือ	การอักเสบต่อเนื่อง
และการโจมตีด้วยอนุมูลอิสระของออกซิเจน	 ที่เรียกว่า	 Reactive	 Oxygen	
Species	

	 ในสภาวะปกติ	 อนุมูลอิสระของออกซิเจนเกิดขึ้นภายในเซลล์ตลอดเวลา	
โดยเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการสร้างพลังงานภายในไมโทคอนเดรียของเซลล์
ต่าง	 ๆ	 ร่างกายเรามีเอนไซม์ย่อยสลายอนุมูลอิสระของออกซิเจนเหล่านี้ให้หมด
ไปอย่างไม่ยากเย็น	 และไม่ได้ก่อโรคใด	 ๆ	 ต่อตัวเรา	 แต่หากร่างกายเกิดภาวะ
เสียสมดุล	 โดยเฉพาะถ้ามีสารโลหะหนักอยู่ในกระแสเลือด	หรืออยู่ตามเนื้อเยื่อ	
จะกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยา	 Fenton	 Reaction	 ซึ่งส่งผลลัพธ์รวมคือ	 การสร้าง
อนุมูลอิสระออกซิเจนจำนวนมาก	 โดยเฉพาะถ้าหากเกิดที่ผนังหลอดเลือดอย่าง
ต่อเนื่องยาวนานแล้ว	ในที่สุดก็จะเกิดภาวะผนังหลอดเลือดเสื่อม	



      195

	 เมื่อผนังหลอดเลือดแดงเกิดการอักเสบ	 เยื่อบุชั้นในสุดของผนังหลอด
เลือดแดงจะบางลงและยอมให้สารต่าง	 ๆ	 ซึมผ่านได้ง่ายขึ้น	 ไขมันและเกล็ด
เลือดจะรวมกลุ่มอยู่ใต้เยื่อบุผนังหลอดเลือดแดงที่อักเสบ	 ไขมันจะถูกเปลี่ยนรูป
และจับกับเซลล์เม็ดเลือดขาว	 เป็นเซลล์อ้วนโตหรือ	 Foam	 Cell	แทรกอยู่ในเยื่อ
บุผนังหลอดเลือดชั้นใน	 เป็นรอยไขมันสีเหลืองนูนขึ้นเล็กน้อย	 ต่อมาเมื่อมีการ
หลั่งสารเร่งการเจริญเติบโต	 ทำให้กล้ามเนื้อเรียบของผนังหลอดเลือดแดงแบ่ง
ตัวมากขึ้น	 เกิดตะกรันไขมันในหลอดเลือดแดง	 จึงทำให้หลอดเลือดแดงขาด
ความยืดหยุ่น	 มีการตายของเซลล์อ้วนโตบางส่วน	 รูหลอดเลือดตีบแคบ	 ผนัง
หลอดเลือดเกิดรอยนูนมากขึ้น	 หากได้รับการอักเสบอย่างต่อเนื่องก็จะเกิดการ
สะสมของไขมันและแคลเซียมทำให้เซลล์กล้ามเนื้อเรียบแบ่งตัวมากขึ้นตาม
ลำดับ	 จนในที่สุดหลอดเลือดแดงเกิดการตีบแข็ง	 ขาดความยืดหยุ่น	 จึงทำให้
ความดันในเลือดสูงขึ้น	 ในระยะแรกมักไม่พบความผิดปกติในหลอดเลือดแต่
ต่อมาจะมีไขมันไปเกาะตามผนังหลอดเลือดขนาดใหญ่	 เกิดการตีบแคบ	 ทำให้
เลือดไปเลี้ยงสมอง	 หัวใจ	 และขาลดลง	 หากไม่รักษาจะเกิดการอุดตันหรือฉีก
ขาดทำให้เกิดภาวะเลือดออก	 นอกจากนั้นผนังชั้นในของหลอดเลือดขนาดเล็ก
ยังถูกทำลายจากแรงดันที่สูงขึ้น	 ทำให้หลอดเลือดเกิดการบวมและกระตุ้นการ
ก่อลิ่มเลือด	ส่งผลให้เกิดภาวะหลอดเลือดอุดตันตามอวัยวะต่าง	ๆ	ซึ่งส่งผลร้าย
ต่ออวัยวะนั้น	ๆ	ในที่สุด	

	 ดังนั้นการรักษาโรคความดันโลหิตสูงที่แท้จริงนั้นจะต้องแก้ไขปัญหาที่
สาเหตุของการเกิดโรค	นั่นก็คือ	การลดการอักเสบภายในหลอดเลือด	โดยการ
กำจัดคราบตะกรันที่เกาะติดตามผนังหลอดเลือด	 ซึ่งการรักษาในปัจจุบันส่วน
ใหญ่จะรักษาความดันโลหิตสูงโดยวิธีการรับประทานยาลดความดันแต่เพียง
อย่างเดียว	 ซึ่งอาจเป็นการแก้ปัญหาผิดทาง	 เพราะร่างกายเกิดภาวะความดัน
โลหิตสูงเป็นเพียงปฏิกิริยาตอบรับจากการที่หลอดเลือดไม่มีประสิทธิภาพ	 จึง
ต้องการแรงดันเพิ่มเพื่อให้เลือดไปเลี้ยงอย่างเพียงพอ	 การลดความดันอย่าง
เดียวโดยไม่แก้ไขขบวนการไหลเวียนเลือดอาจส่งผลให้เซลล์เกิดภาวะขาด
ออกซิเจนเรื้อรัง	 ดังที่พบในงานวิจัยว่า	 ผู้ที่รับประทานยาลดความดันไปนาน	 ๆ	
สามารถเพิ่มอุบัติการณ์ของโรคมะเร็งมากขึ้น	
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3.		ภาวะการอักเสบกับโรคภูมิแพ้	

	 ปฏิกิริยาภูมิแพ้	ทั้งชนิดที่หนึ่ง	ชนิดที่สอง	และชนิดที่สาม	ต่างเกี่ยวข้องกับ
การอักเสบ	 โดยเป็นผลมาจากการตอบสนองที่ไม่เหมาะสมทางภูมิต้านทาน	 ส่ง
ผลกระตุ้นให้เกิดการอักเสบขึ้น	 โดยมีการปล่อยสารต่าง	 ๆ	 ออกมาจากเม็ด
เลือดขาวชนิดต่าง	 ๆ	 ที่ส่งผลให้เรามีอาการภูมิแพ้	 ทั้งที่ผิวหนังคือผื่นคัน	 และ
ทางเยื่อบุจมูกด้วยอาการคัดจมูก	น้ำมูกไหล	ทางเยื่อบุหลอดลมด้วยอาการหอบ
หืด	เป็นต้น	

4.		ภาวะอักเสบกับโรคอ้วน	

	 จากการค้นพบสาร	 Interleukins	 (IL)	หลายตัวซึ่งร่างกายผลิตขึ้นในการ
ตอบสนองแบบภาวะอักเสบทั่วร่างกาย	 นำไปสู่การสังเกตพบว่าในภาวะโรค
อ้วน	มีตัวชี้วัดการอักเสบเพิ่มสูงขึ้นหลายตัว	 เช่น	 IL	–	6,	 IL	–	8,	TNF	–	alpha,	
CRP,	 Insulin,	 Blood	 glucose,	 Leptin	 เป็นไปได้ว่า	 เซลล์ไขมันที่เบียดกันแน่น
และเยอะผิดปกติอาจส่งผลให้ระบบภูมิต้านทานเข้าใจผิด	 คิดว่าเซลล์ไขมันเป็น
สิ่งแปลกปลอม	 และเกิดปฏิกิริยาอักเสบเพื่อหาทางกำจัด	 แบบเดียวกับการ
กำจัดแบคทีเรีย	 หรือเชื้อราที่ก่อโรคจากการอักเสบทั่วร่างกาย	 เช่น	 ภาวะดื้อ
อินซูลิน	 เบาหวาน	 ความดันโลหิตสูง	 สมองเสื่อม	 เส้นเลือดเสื่อม	 อัมพฤกษ์	
อัมพาต	 มะเร็ง	 เป็นต้น	 และนักวิจัยพบว่า	 เมื่อเริ่มจำกัดแคลอรีลงภายในสี่
สัปดาห์	ระดับของตัวชี้วัดการอักเสบจะเริ่มลดลง	

5.		ภาวะการอักเสบกับมะเร็ง	

	 การศึกษาด้านมะเร็งวิทยา	 บ่งชี้ว่าจุลสิ่งแวดล้อม	 (Microenvironment)	
รอบ	 ๆ	 บริเวณที่เป็นมะเร็งจะมีการอักเสบเกิดขึ้นต่อเนื่อง	 เราพบว่าเป็นเซลล์
มะเร็งนั่นเอง	 ที่สามารถหลั่งสารกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาการอักเสบซึ่งสนับสนุน
การลุกลามของมะเร็ง	 และเกิดการลุกลามเฉพาะที่	 เกิดการกระจายตัวและ
ลุกลามไปยังอวัยวะอื่น	 ๆ	 การลดภาวะการอักเสบลง	 อาจมีส่วนช่วยควบคุมจุล
สิ่งแวดล้อม	 (Microenvironment)	 เพื่อหยุดยั้งมะเร็งซึ่งเป็นสิ่งที่จะต้องทำการ
ศึกษาต่อไป	
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สาเหตุของภาวการณ์อักเสบในร่างกาย	 	 	 	 	 	 	
	 	 นักวิจัยส่วนใหญ่เชื่อว่าภาวะการอักเสบในร่างกายมีสาเหตุเริ่มต้น
มาจากความเครียดด้านออกซิเดชั่น	 Oxidative	 Stress	 ในร่างกายจากสารพิษ
โลหะหนัก	 สารอนุมูลอิสระ	 อาหารไขมันสูง	 ควันบุหรี่	 เป็นต้น	 จึงทำให้เยื่อบุ
หลอดเลือดชั้นในเกิดการอักเสบ	 จนก่อให้เกิดคราบตะกรันและเกิดการแข็งตัว
ของหลอดเลือดในที่สุด	 โดยพื้นผิวของผนังหลอดเลือดด้านในชั้น	
Endothelium	 ถูกทำลายหรือรบกวน	 ซึ่งถือว่าเป็นชั้นของเซลล์ที่มีความไวต่อ
การกระตุ้นมากแม้ว่าจะมีการถูกรบกวนเพียงเล็กน้อยก็ตาม	โดยคอเลสเตอรอล	
LDL	 ที่ผ่านปฏิกิริยาอ๊อกซิเดชั่นและอนุมูลอิสระต่าง	 ๆ	 เป็นสาเหตุทำให้	
Oxidative	 Stress	ทำลายผนังหลอดเลือด	 Endothelium	 โดยกระบวนการนี้จะ
เกิดเมื่อคอเลสเตอรอล	 LDL	 สามารถผ่านเข้ามายังพื้นที่ใต้เยื่อบุหลอดเลือด	 ที่
เรียกว่า	ช่องว่าง	Subendothelium	ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ถูกปฏิกิริยาอ๊อกซิเดชั่นกระทำ	
จากนั้นคอเลสเตอรอลชนิดนี้จึงเริ่มทำลายเยื่อบุหลอดเลือด	

ภาวะผนังหลอดเลือดเสื่อมสภาพ	Endothelial	DysZinction	

	 ร่างกายของเรามีระบบการป้องกันที่ถูกออกแบบมาให้ปกป้องผนังด้านใน
ของหลอดเลือด	เมื่อถูกคุกคามจากอนุมูลอิสระและจากการอักเสบ	เช่น	เชื้อโรค
ไวรัสตกค้างเรื้อรังในร่างกาย	 ก็จะเกิดปฏิกิริยาโต้ตอบ	 โดยการส่งเม็ดเลือด
ขาวจำนวนหนึ่งเพื่อมากำจัดคอเลสเตอรอลที่เป็นอันตราย	 ซึ่งตรงจุดนี้จึงเป็น
ส่วนที่เม็ดเลือดขาวเริ่มกินศัตรูเพื่อลดภาวะของการรบกวนที่เกิดขึ้นกับผนัง
หลอดเลือดให้น้อยลงที่สุด	 หากการโต้ตอบของปฏิกิริยาดังกล่าวสำเร็จเยื่อบุ
หลอดเลือดก็จะได้รับการซ่อมแซม	

	 ในสภาวะปกติที่ร่างกายแข็งแรง	 เซลล์เม็ดเลือดขาวสามารถทำหน้าที่ได้
อย่างไม่ขาดตกบกพร่อง	 ซึ่งเรียกว่า	 กลไกตอบรับของธรรมชาติ	 แต่เมื่อ
คอเลสเตอรอล	 LDL	 เดิมที่มีอยู่ในร่างกายถูกกระทำโดยปฏิกิริยาอ๊อกซิเดชั่น	
อนุภาคของคอเลสเตอรอลนั้นจะทำร้ายร่างกาย	 ทำให้เม็ดเลือดขาวมีวิธีการ
กำจัดคอเลสเตอรอลเหล่านั้นที่แตกต่างออกไปจากเดิม	 เม็ดเลือดขาวจะ
รวบรวมเซลล์ของ	 LDL	ชนิดอันตรายที่ผ่านอ๊อกซิเดชั่นไว้กับตัวเอง	โดยไม่ยอม
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ปล่อยคอเลสเตอรอลเหล่านั้นออกไป	 ดังนั้น	 เมื่อเม็ดเลือดขาวเผชิญกับ
คอเลสเตอรอล	 LDL	 อีก	 ก็จะตกอยู่ในฐานะลำบากเพราะขาดกลไกตอบรับทาง
ธรรมชาติไป	 เม็ดเลือดขาวก็จะมีแต่คอเลสเตอรอล	 LDL	 ที่ผ่านปฏิกิริยาอ๊อกซิ
เดชั่นอยู่เต็มไปหมด	จนเปลี่ยนเป็น	 Foam	Cell	ที่มีรูปร่างเหมือนก้อนไขมันกลม	
ๆ	ซึ่งเป็นอันตราย	โดย	 Foam	Cell	จะติดเข้ากับเยื่อบุหลอดเลือด	และกลายตัว
เป็นโรคหลอดเลือดแข็งตัวขั้นแรก	ซึ่งเรียกว่า	ริ้วไขมัน	

	 ริ้วไขมันหลอดเลือด	 เป็นโรคของเนื้อเยื่ออักเสบชนิดหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นขั้น
ตอนแรกของกระบวนการที่เรียกว่า	 หลอดเลือดแข็ง	 Artherosclerosis	 อย่างไร
ก็ดี	หากกระบวนการนี้หยุดลงแค่ตรงจุดนี้	อย่างน้อยที่สุด	 ร่างกายก็จะมีโอกาส
ได้ซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดขึ้น	 แต่ในความเป็นจริงแล้วแทนที่ชั้นของเยื่อบุ
เซลล์ของหลอดเลือดที่เสียหายแล้วจะได้รับการฟื้นฟูแต่กลับถูกระบบซ่อมแซม
ของร่างกายเข้าทำร้ายเสียเอง	 ซึ่งก่อให้เกิดการอักเสบมากขึ้นอีกทั้งยังดึงเม็ด
เลือดขาวออกมามากกว่าเดิม	และเปลี่ยนคอเลสเตอรอล	LDL	ปกติให้กลายเป็น
คอเลสเตอรอล	 LDL	 ที่ถูกปฏิกิริยาสนิมอ๊อกซิเดชั่น	 โดยจะนำมาซึ่งภาวการณ์
อักเสบเรื้อรังในบริเวณเยื่อบุเซลล์ของหลอดเลือด	 การอักเสบเรื้อรังเป็นสาเหตุ
ทำให้ชั้นกล้ามเนื้อของหลอดเลือดมีความหนาเพิ่มขึ้น	 จากผลดังกล่าวจึงทำให้
เกิดหลอดเลือดตีบลงนั่นเอง	

การตรวจภาวการณ์อักเสบ	

วิธีการประเมินภาวะการอักเสบในร่างกาย	 ส่วนใหญ่เราจะอาศัยการวัดตัวชี้
ระดับการอักเสบในเลือด	(InTlammatory	Marker)	โดยมีหลายตัวชี้วัด	เช่น	

	 1.	 	 ESR	 (Erythrocyte	 sedimentation	 rate)	 เมื่อมีการอักเสบใน
ร่างกาย	 ตับจะเกิดปฏิกิริยาโดยการสร้างสารโปรตีนชนิดหนึ่งออกมาในเลือด
มากขึ้น	 สารโปรตีนนี้จะมีผลทำให้เม็ดเลือดแดงเกิดการเกาะติดกันได้ง่าย	หาก
เจาะเลือดของผู้ป่วยที่มีการอักเสบแล้วใส่หลอดที่มีสารป้องกันการแข็งตัวตั้งทิ้ง
ไว้สักพัก	 จะมีการแยกชั้นของส่วนที่เป็นเลือดและส่วนที่เป็นน้ำเหลืองใน	 ทั้งนี้	
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เพราะสารโปรตีนนี้จะทำให้เกิดเลือดแดงเกาะติดกัน	แล้วพากันไปตกตะกอนอยู่
ที่ก้นหลอดนั่นเอง	

	 	 ค่าของ	 ESR	 ก็คือระยะทางเป็นมิลลิเมตรที่เม็ดเลือดแดงตกตะกอนลง
มาอยู่ที่ก้นหลอดแก้วในเวลา	 1	 ชั่วโมง	 ยิ่งค่าของ	 ESR	 สูง	 ก็ยิ่งแสดงว่ามีการ
อักเสบมากจากหลักการดังกล่าว	 ESR	 จึงใช้วัดสิ่งที่เปลี่ยนแปลงในเลือด	 โดย
เฉพาะ	Plasma	ซึ่งอาจจะมีสารบางอย่างเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม	ทำให้เลือดตก
ตะกอนเร็วขึ้น	สารที่ว่านั้นหลัก	ๆ	คือ	 Fibrinogen	และ	 Acute	 phase	 reactant	
อื่น	 ๆ	 (รวม	 Immunoglobulin	 ด้วย)	 ซึ่งสารพวกนี้เกิดขึ้นมาจากกระบวนการ
อักเสบนั่นเอง	ESR	จึงใช้วัดภาวะต่าง	ๆ	ที่ก่อให้เกิดการอักเสบได้อย่างคร่าว	ๆ	
แพทย์มักใช้ค่า	 ESR	 ในการติดตามผลการรักษาว่าดีขึ้นหรือไม่	ค่า	 ESR	มีการ
แปรผันมากและค่าจะเปลี่ยนแปรไปตามอายุ	 เพศ	 ยาที่ใช้	 และโรคประจำตัวที่
เป็นอยู่	

	 2.	 	 CRP	 (C	 –	 Reactive	 Protein)	 เป็นโปรตีนตอบสนองในระยะ
เฉียบพลัน	 (Acute	 phase	 reactant	 protein)	 อย่างหนึ่งซึ่งสร้างจากเซลล์ตับ	
สารชนิดนี้มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญกับการเกิดโรคเส้นเลือดแข็งตัว	
(Atherosclerosis)	 ความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจกำเริบ	 และการมีอาการ
ของโรคหัวใจครั้งแรก	 CRP	 จะถูกสร้างขึ้นเมื่อร่างกายมีภาวะอักเสบ	 หรือการ
บาดเจ็บของเนื้อเยื่อโดย	 CRP	จะเพิ่มอย่างรวดเร็วภายใน	 6	 –	 10	ชั่วโมง	และ
ขึ้นสูงสุดใน	24	–	72	ชั่วโมง	และลดลงสู่ระดับปกติใน	1	–	2	สัปดาห์	

	 	 การตรวจ	CRP	มีข้อดีกว่า	ESR	คือ	ในภาวะที่ร่างกายมีการอักเสบ	CRP	
จะให้ผลบวกก่อน	 ESR	 และเมื่อภาวะการอักเสบจบสิ้นลง	 ผลของ	 CRP	 จะกลับ
มาปกติ	 แต่	 ESR	 อาจยังมีค่าที่สูงอยู่	 และ	 CRP	 จะให้ผลที่ไม่เปลี่ยนแปลงใน
สภาวะร่างกายซีด,	 ระดับโกลบูลินในเลือดสูง	 (Hyperglobulinemia)	 รวมทั้ง
การตั้งครรภ์	 และไม่มีความแตกต่างระหว่างเพศชายและหญิง	 ขณะที่ค่า	 ESR	
อาจเปลี่ยนแปลงได้ในภาวะดังกล่าว	วิธีเดิมที่ใช้กันทั่วไปในห้อง	 LAB	จะวัดค่า	
Serum	CRP	ได้ในช่วง	10	–	1000	mg/L	แต่ในปัจจุบันมีการพัฒนาการวัดแบบ
ความไวสูง	หรือที่เรียกว่า	 hs	 –	 CRP	 (high	 sensitivity	 CRP)	ซึ่งสามารถวัดค่า	
CRP	 ได้ต่ำถึง	 0.3	 mg/L	 ซึ่งมีประโยชน์ในการนำมาใช้ประเมินความเสี่ยงของ
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การเกิดโรคเส้นเลือดหัวใจตีบ	ค่า	hs	–	CRP	นั้น	ควรจะต่ำกว่า	1.0	จึงจะถือว่ามี
ความเสี่ยงต่ำ	หากค่าอยู่ที่	1	–	3	จะมีความเสี่ยงปานกลาง	และถ้าค่า	hs	–	CRP	
สูงกว่า	3	ถือว่ามีความเสี่ยงสูง	

	 3.	 	สารจำพวก	 Interleukin	 	 เช่น	 Interleukin	–	6	สารตัวนี้หลั่งออกมา
จากเม็ดเลือดขาว	 เป็นการตอบสนองต่อภาวะการอักเสบของร่างกาย	 เราพบค่า	
Interleukin	–	6	สูงในโรคจากความเสื่อมหลาย	ๆ	 เช่น	 เบาหวาน	 เส้นเลือดตีบ
แข็ง	ซึมเศร้า	อัลไซเมอร์	โรคภูมิแพ้ตัวเอง	รูมาตอยด์	โรคมะเร็ง	โดยเฉพาะใน
ช่วงที่โรคมะเร็งกำลังลุกลามและกระจายตัว	

	 4.	 	Lp	–	PLA2	 	เป็นโมเลกุลที่มีความจำเพาะมากขึ้น	ต่อภาวะการอักเสบ
ของหลอดเลือด	 โดยสร้างออกมาจากเม็ดเลือดขาวในบริเวณเส้นเลือดที่เกิด
การอักเสบ	

	 	 ถือเป็นตัวชี้วัดแรกสำหรับการวินิจฉัย	 ภาวะพลาคไม่เสถียร	
(Vulnerable	 Plaque)	 ซึ่งมีการอักเสบเกิดขึ้นตลอดเวลาและช่วยประเมินความ
เสี่ยง	และโอกาสที่จะเกิดหัวใจขาดเลือดได้	

	 การวัดค่าการอักเสบในร่างกายที่กล่าวมา	นำไปสู่การพยากรณ์โรคหลอด
เลือดตีบแข็ง	 โดยพิจารณาจากผลเลือดอื่น	 ๆ	 ประกอบ	 ก่อนหน้านี้	 เราเชื่อว่า
คอเลสเตอรอลเพิ่มความเสี่ยงของหลอดเลือดตีบ	แต่ผลการวิจัยพบว่าเมื่อเทียบ
กับค่า	 hs	 –	CRP	แล้ว	ค่า	 hs	 –	CRP	 เพียงตัวเดียวสามารถพยากรณ์โรคหลอด
เลือดหัวใจได้แม่นยำกว่าค่าไขมันโคเลสเตอรอลเสียอีก	 และหากใช้ค่า
อัตราส่วนไขมันทั้งหมดต่อไขมันดี	ร่วมกับพิจารณาค่าชี้วัดการอักเสบ	hs	–	CRP	
ร่วมด้วย	 จะสามารถพยากรณ์ว่าผู้นั้นมีโอกาสเกิดโรคหลอดเลือดตีบได้แม่นยำ
สูงสุด	 (Relative	 Risk	 อยู่ที่	 6	 คือ	 มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น	 6	 เท่าเมื่อเทียบกับ
ประชากรทั่วไป)	

การดูแลรักษาภาวะการอักเสบในร่างกาย	
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	 วิธีที่ดีที่สุดในการดูแลรักษาภาวะการอักเสบก็คือ	 หาสาเหตุที่ทำให้เกิด
การอักเสบ	 แล้วกำจัดสาเหตุนั้นออกไป	 หากว่าสาเหตุเกิดจากแบคทีเรียหรือ
ไวรัส	 ชนิดซ่อนเร้น	 เราใช้การรักษาด้วยออกซิเดชั่นบำบัด	 เพื่อเพิ่มอนุมูล
ออกซิเจน	 ซึ่งมีส่วนสำคัญในการกำจัดไวรัสแบคทีเรียหรือเชื้อรา	 นอกจากนี้	
อนุมูลออกซิเจนที่มาจากขบวนการออกซิเดชั่นบำบัด	 ยังช่วยกระตุ้นการทำงาน
ของระบบออกซิเดชั่นในร่างกาย	 เพิ่มระบบสมดุลในการกำจัดอนุมูลอิสระให้
กลับมาเป็นปกติ	และลดภาวะการอักเสบของร่างกายได้เป็นอย่างดี		

	 หากสาเหตุของการอักเสบเกิดจากสารพิษสะสมตกค้าง	สารพิษหลายชนิด
เช่น	 ไดออกซิน	 ยาฆ่าแมลง	 สารเหล่านี้สามารถถูกกำจัดได้ด้วยออกซิเดชั่นบำ
บัด	ส่วนสารพิษโลหะหนักนั้นก็ควรใช้การคีเลชั่นบำบัดเป็นการช่วย	

	 นอกจากนี้	สิ่งที่สำคัญที่สุดอีกประการหนึ่งคือ	การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต	 เช่น	
การลดความเครียด	 การออกกำลังกายแบบแอโรบิค	 การหลีกเลี่ยงสารพิษต่าง	
ๆ	 ทั้งจากอาหาร	 จากน้ำ	 จากวิธีการปรุงอาหารที่ใช้น้ำมันและความร้อนสูง
ตลอดจนวิธีปิ้งย่าง	ซึ่งก่อให้เกิดสารพิษเพิ่มขึ้น	

ลองมาดูวิธีการทำธุรกิจของบริษัทขายยาเพื่อเป็นอุทาหรณ์	
	 ในเดือนมิถุนายน	 ปี	 2008	 วารสาร	 New	 York	 Time	 ตีพิมพ์เรื่องราวที่
วุฒิสมาชิก	 Grassley	 ได้เปิดเผยไว้ว่า	 บริษัทยาได้จ่ายเงินให้กับศาสตราจารย์
แพทย์คนหนึ่งของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด	 เป็นค่าที่ปรึกษาและค่าบรรยาย
ระหว่างปี	 2000	 –	 2007	 เป็นเงิน	 1.6	 ล้านเหรียญสหรัฐ	 และเพื่อนร่วมวิชาชีพ
ของเขาอีกสองคน	 ก็ได้รับเงินจำนวนเท่ากันด้วย	 วุฒิสมาชิก	 Grassley	 ยังเปิด
เผยด้วยว่า	ศาสตราจารย์คนหนึ่งของมหาวิทยาลัย	Emory	รับเงินจากบริษัทยา	
GlaxoSmithKline	 เป็นจำนวนเงิน	 500,000	 เหรียญต่อปีเพื่อบรรยายบทวิจัย
เกี่ยวกับยาของบริษัท	 ทั้งนี้โดยละเมิดข้อตกลงตามกฎระเบียบของ
มหาวิทยาลัยที่อนุญาตให้อาจารย์ของมหาวิทยาลัยรับเงินค่าที่ปรึกษาจาก
บริษัทยาไม่เกินปีละ	 10,000	 เหรียญ	 ซึ่งเป็นนโยบายของมหาวิทยาลัย	 เพื่อคง
ความเป็นกลางทางวิชาการ	
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	 บริษัทยาไร้คุณธรรมเต้างานวิจัยความปลอดภัย		 มีข่าวเล็กๆชิ้น
หนึ่งจากสหรัฐฯเมื่อเดือนกรกฎาคม	2555	รายงานว่า	ศาลเมืองบอสตัน	รัฐแมส
ซาชูเสตต์	มีคำสั่งปรับ	บริษัทแกล็กโซสมิธไคลน์	ชื่อย่อ	 GSK	บริษัทผลิตยาและ
ค้ายายักษ์ใหญ่ของโลก	 3,000	ล้านดอลลาร์	 	หรือ	 96,000	ล้านบาท	 	 เป็นค่า
ปรับในคดี	อาญา	 	 1,000	 	ล้านดอลลาร์	 	ค่าปรับในคดีแพ่งอีก	 	 2,000	 	ล้าน
ดอลลาร์	 ฐานทำตลาดยาที่ยังไม่ผ่านการอนุมัติจาก	 FDA	 เพื่อยุติคดีก็คิดไม่
ถึงว่าบริษัทยายักษ์ใหญ่ระดับโลกจะทำเรื่องที่ไร้คุณธรรมได้ขนาดนี้	 จีเอสเค		
ทำผิดอาญาและแพ่งหลายข้อหา	 	 เช่น	 	ทำการตลาด	ยาที่ยังไม่ผ่านการรับรอง
จากเอฟดีเอ,การใช้ยาไม่ตรงกับข้อบ่งใช้ที่ขึ้นทะเบียนกับเอฟดีเอ,	 	ปิดบังเกี่ยว
กับอันตรายของยา,	 	 ปั้นแต่งงานวิจัยว่ายามีความปลอดภัย,	 	 ติดสินบนแพทย์
เพื่อให้ช่วยสั่งจ่ายยา,	ขายยาเกินราคาให้กับระบบประกันสุขภาพ	(ของสหรัฐฯ)	
ทุกข้อหาล้วนแต่ฉกรรจ์	 จนคิดไม่ถึงว่าบริษัทยายักษ์ใหญ่ข้ามชาติจะกล้าทำ
อย่างนี้	 จีเอสเคได้ทำการตลาดเพื่อจำหน่าย	 ยารักษาโรคซึมเศร้า	 ยี่ห้อ	 Paxil	
และ	Wellbutrin	ทั้งๆที่ยาทั้งสองตัวยังไม่ผ่านการรับรองจากเอฟดีเอ	และใช้ยา
กับเด็กและผู้ใหญ่ไม่ตรงกับที่ขออนุญาตไว้กับเอฟดีเอและไม่ตรงกับฉลากยา	 	

ส่วนยาอีกตัวเป็น	 ยารักษาโรคเบาหวาน	 ยี่ห้อ	 Avandia	 ซึ่ง	 จีเอส-เค	 ได้	
ปกปิดข้อมูลงานวิจัย	3	ชิ้น	ที่ระบุถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัย	ของยาตัว
นี้	แต่กลับใช้	งานวิจัยที่แต่งขึ้น	 	มาอ้างความปลอดภัยของยา	 	 	 	นอกจากนี้	ยัง
พบว่า	แกล็กโซได้ติดสินบนแพทย์	 	เพื่อให้สั่งจ่ายยารักษาโรคเบาหวานตัวนี้กับ
คนไข้ด้วย	 สินบนที่จ่ายให้แพทย์ก็มีตั้งแต่ทัวร์ไปพักผ่อนที่ฮาวาย	 เงินสด	 ไป
จนถึงตั๋วคอนเสิร์ตราคา	แพงของมาดอนนา	แม้จีเอสเคจะถูกปรับเกือบแสนล้าน
บาทเพื่อยุติคดี	 แต่ก็คงไม่กระเทือน	 เพราะปีที่แล้วจีเอสเคมียอดขาย	 44,000	
ล้านเหรียญ	หรือ	1.4	ล้านล้านบาท	มีกำไรสุทธิ	9,000	ล้านเหรียญ	หรือ	288,000	
ล้านบาทก่อนหน้านี้	ไฟรเซอร์	บริษัทยายักษ์ใหญ่สหรัฐฯอีกแห่งที่รํ่ารวยจาก	ยา
ไวอากร้า	ก็เคยถูกศาลสั่งปรับ	2,300	ล้านเหรียญ	ในคดี	ยาแก้ปวดยี่ห้อ	Bextra	
มาแล้ว	 คำถาม	 	 	 ก็คือ	 ในเมื่อบริษัทยายักษ์ใหญ่เหล่านี้	 	 	 กล้าติดสินบน
แพทย์ในสหรัฐฯ	 เพื่อให้จ่ายยาของบริษัท	 แล้วจะ	 “กล้าติดสินบนแพทย์ไทย”	
ไหมผมเชื่อว่า	กล้าทำแน่นอน	ขนาดในสหรัฐฯยังกล้า	แล้ว	เมือง	คอรัปชันอย่าง
ไทย	 ทำไมจะไม่กล้า	 เพียงแต่กระบวนการยุติธรรมไทยอ่อนแอ	 ไม่รักษา
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กฎหมาย	 คนไทยจึงต้องเสี่ยงกับ	 “ยาใหม่”	 โดยไร้คนดูแล	 โดยเฉพาะยาจาก	
“โรงพยาบาลเอกชน”	 ท่านผู้อ่านเคยสังเกตบ้างไหม	 ยาที่คุณหมอในโรง
พยาบาลเอกชนสั่งจ่ายให้คนไข้	มักหาซื้อจากร้านขายยาทั่วไปไม่ได้		เพราะไม่มี
ขาย	 มีขายเฉพาะในโรงพยาบาลเอกชน	 และร้านขายยาพิเศษ	 บางแห่งเท่านั้น		
ที่มันแย่กว่านั้นก็คือค่ายาที่โรงพยาบาลเอกชนคิดกับคนไข้	ต้องเรียกว่า	 “โคตร
แพง”	จริงๆ	แพงกว่าราคาในตลาด	อย่างน้อย	2–3	เท่า		 โรงพยาบาลเอกชน
จึงรวยกันพุงปลิ้น	 เมื่อบริษัทยาเหล่านี้กล้าขายยาให้	 ระบบประกันสุขภาพ
สหรัฐฯ	ก็ต้อง	กล้าขายยาให้		“ระบบหลักประกันสุขภาพไทย”		เหมือนกัน		แต่ละ
ปีโครงการ	 ประกันสุขภาพไทยจึงต้องจ่ายค่ายาแพงขึ้นเรื่อยๆ	 ปีละเป็นแสนๆ
ล้านบาท	 	 เมื่อรู้	พฤติการณ์แสบ	 ของ	บริษัทยาข้ามชาติ	 อย่างนี้แล้ว	 ผมคิดว่า	
รัฐบาล	 น่าจะทำอะไรสักอย่างเพื่อ	 “ปฏิรูประบบการเข้าถึงยาของคนไทย”	 เพื่อ
ให้คนไทยทุกคน	เข้าถึงยาได้ในราคา	ยุติธรรมและปลอดภัย	เพื่อลดภาระค่ายา
ของคนไทยที่ถูกบริษัทยาต่างชาติขูดรีดแพงเกินจริงอย่างทุกวันนี้.(	นสพ.ไทยรัฐ	
ล ม เ ป ลี่ ย น ทิ ศ	 1 2	 ก . ค . 2 5 5	

	

	 ตัวเลขค่าที่ปรึกษาที่บริษัทยาจ่ายให้กับแพทย์	 อ้างอิงจากรายงานประจำ
ปีของบริษัทยาชั้นนำ	 9	 บริษัทต้นในอเมริกา	 รวมกันเป็นจำนวนหลักหลายหมื่น
ล้านเหรียญสหรัฐต่อปี	 ซึ่งแน่นอนผลประโยชน์มหาศาลนี้คงไม่ได้ให้ฟรี	 ๆ	 เป็น
แน่แท้	 แล้วบริษัทยาต้องการอะไรตอบแทน	 คิดง่าย	 ๆ	 ก็คือแพทย์ที่ปรึกษาต้อง



      204

มีหน้าที่ปกป้องผลประโยชน์ของเขา	 พยายามสนับสนุนการใช้ยาเขาให้มียอด
ขายมากที่สุด	หากจะมีการรักษาอื่นใดที่ทำให้ผู้ป่วยหายได้โดยไม่ต้องกินยาไป
ตลอดชีวิต	ก็ต้องพยายามสุดฝีมือที่จะลดความน่าเชื่อถือของการรักษานั้นลงให้
ได้	 เพื่อที่จะได้สนับสนุนให้ใช้ยากันไปตลอด	 และใช้เพิ่มมากขึ้นเรื่อย	 ๆ	 เพราะ
เราจ่ายพวกท่านแพงมากปีละหลายหมื่นล้านเหรียญ	จะมามัวนั่งอยู่เฉย	ๆ	ไม่ได้	

	 ในปี	 2004	 หลังจากที่โครงการการศึกษาคอเลสเตอรอลแห่งชาติ	 ได้
กำหนดมาตรฐานใหม่สำหรับไขมัน	 LDL	 ให้น้อยลงไปอีก	 ซึ่งจะต้องมีค่าไม่เกิน	
160	 ในคนทั่วไป	 และต้องมีค่าไม่เกิน	 100	 ในคนที่มีปัจจัยเสี่ยง	 New	 York	
Time	ก็ออกมาเปิดเผยว่า	8	ใน	9	สมาชิกของคณะกรรมการได้รับเงินสนับสนุน
มาตลอดจากบริษัทผู้ผลิตยาลดไขมันนั้น	ยังไม่สำคัญเท่ากับว่า	Guideline	ใหม่
นี้ไม่ได้มีหลักฐานทางวิชาการใด	 ๆ	 สนับสนุนเลย	 และส่งผลให้คนปกติหลาย
ล้านคนกลายเป็นผู้ป่วยโรคไขมันสูง	 ต้องกินยาลดไขมันทุกวันตลอดชีวิตไป
ทันที	

	 บางครั้งบริษัทยาก็ละเมิดความหนักแน่นทางวิทยาศาสตร์เสียเอง	 เพื่อ
ปกป้องผลประโยชน์มหาศาลเอาไว้	 ดังเช่นในกรณีของยา	 Neurontin	 ซึ่งได้รับ
การรับรองในข้อบ่งชี้ที่แคบคือ	 โรคลมชักที่ยาอื่นคุมไม่อยู่	 จากนั้นก็มีแพทย์ที่
ปรึกษาหลายท่านรายงานผลดีในเรื่องอื่นตามการประชุมวิชาการต่าง	 ๆ	 เช่น	
รักษาโรคไบโพล่า	นอนไม่หลับ	ขาหวิว	ร้อนวูบวาบ	ปวดศีรษะไมเกรน	ฯลฯ	ส่ง
ผลให้ยานี้มียอดขายเพิ่มขึ้นเป็น	 2.7	 พันล้านเหรียญในปี	 2003	 ต่อมาบริษัท	
PTizer	ก็ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานทำการตลาดอย่างผิดกฎหมาย	 และยินยอม
จ่ายค่าเสียหายจำนวน	 430	 ล้านบาทแลกกับการถอนคดี	 หลังจากนั้นยาตัวนี้ก็
ถูกใช้ต่อไปอย่างกว้างขวาง	 ชนิดที่เรียกว่าเป็นยาบำรุงสมองแบบครอบ
จักรวาล	และสร้างยอดขายปีละหลายพันล้านเหรียญ	

	 บางคนอาจสงสัยว่า	 ถ้าหากบริษัทยาผิดจริงก็น่าจะมีกลไกในการควบคุม
เพิ่มขึ้น	 คำตอบคือบางครั้งบริษัทยาก็ใหญ่เกินกว่าที่จะทำอะไรได้	 CNN	 ได้
รายงานเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนของบริษัทยาและเกราะป้องกันตัวเองของ
บริษัทยาดีเพียงใด	เมื่อ	2	เมษายน	2010	
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ต่อไปนี้เป็นรายงานของ	CNN	ไม่เกี่ยวกับผู้เขียนอีกเช่นเคย	

	 “PTizer”	 ซึ่งเป็นบริษัทยาที่ใหญ่ที่สุดในโลก	 ได้ละเมิดกฎหมายโดยการ
โฆษณายา	 Bextra	 เพื่อให้ใช้ในข้อบ่งชี้ที่หลากหลายเกินกว่าที่	 FDA	กำหนดไว้	
ทั้งที่รู้ความจริงว่ายาตัวนี้เกี่ยวข้องกับการเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจ	 และ
สโตรค	(อัมพฤกษ์	อัมพาต	จากเส้นเลือดสมอง)	Bextra	ถูกนำออกจากตลาดใน
ปี	 2005	 หลังจากที่มีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก	 และ	 PTizer	 ทำเงินได้มหาศาลไป
เรียบร้อยแล้ว	อัยการของรัฐตระหนักดีกว่างานนี้	 PTizer	อาจถึงขั้นโทษประหาร	
คือถูกถอนออกจากระบบเบิกจ่ายตามหลักประกันสุขภาพ	 (ตามกฎหมาย	 หาก
บริษัทใดทำความผิดเข้าข่ายฉ้อฉล	 จะต้องถูกตัดสินให้ถอนออกจากระบบ	
Medicare	และ	Medicaid)	อย่างไรก็ตาม	อัยการของรัฐได้ตกลงกับ	PTizer	โดย
ให้บริษัทลูกคือ	 Pharmacia	 &	 Upjohn	 Co.,	 รับโทษไปแทน	 ซึ่งบริษัทนี้มี
วัตถุประสงค์ด้าน	 liability	 คือ	 ทำหน้าที่เป็นแพะรับบาปอยู่แล้ว	 อัยการให้
เหตุผลว่าเป็นห่วงเกี่ยวกับการจ้างงาน	 การตกงาน	 และความเสียหายทาง
เศรษฐกิจอื่น	 ๆ	 หาก	 Pfizer	 ถูกลงโทษตัดสิทธิ	 ในที่สุด	 Pfizer	 ก็ยังคงสิทธิและ
สัญญาต่าง	ๆ	กับ	Medicare/Medicaid	ไว้ครบถ้วนเหมือนเดิม”	

ดังนั้น	เมื่อเราเจ็บป่วย	เมื่อเรามีความจำเป็นต้องใช้ยา	เราควรจะพึ่งใคร?	

• เราควรพึ่งแพทย์ใช่หรือไม่	 ?	 คำตอบคือพึ่งได้แต่ไม่ทั้งหมด	 เพราะ
แพทย์อยู่ล่างสุดของระบบแม้ว่าจะได้รับการเชิดชูขึ้นไปให้เหมือนกับว่าอยู่
บนสุดก็ตาม	
• พึ่งรัฐได้หรือไม่	 ?	 ไม่ได้เพราะรัฐจะไม่ปกป้องเรา	 รัฐจำต้องปกป้องผล

ประโยชน์ส่วนใหญ่ไว้	 เศรษฐกิจของบริษัทยาขนาดใหญ่อยู่ในระดับแสน
ล้านบาทต่อปี	 หากมองอย่างมหาศาลมีความจำเป็นมากกว่าชีวิตคนห้าหมื่น
คนที่ตายไปต่อยาหนึ่งตัวและประมาณหนึ่งแสนห้าหมื่นชีวิตต่อปี	 สำหรับยา
ทุก	ๆ	ตัวเฉพาะในอเมริกา	เนื่องจากบริษัทยาปกปิดความจริงเกี่ยวกับผลข้าง
เคียง	อย่างไรเสียเมื่อมีการตายมาก	ๆ	 เกิดขึ้นยาก็ถูกนอนอยู่แล้วและญาติผู้
ตายฟ้องร้องเรียกค่าชดเชยได้	
• พึ่งองค์กรแพทย์ได้หรือไม่	 ?	 องค์กรแพทย์ไม่ได้มีหน้าที่ปกป้องเราอีก

เช่นกัน	
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	 ดังนั้น	ทางรอดมีทางเดียวคือ	เราจะต้องพึ่งตนเองให้มากที่สุด	ต่อไปนี้เป็น
หน้าที่เราที่จะต้องศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพและโรคภัยไข้เจ็บ	 เรามีสิทธิที่
จะรู้ว่าร่างกายเราเป็นอะไร	 เกิดจากเหตุอะไร	มีความจำเป็นต้องใช้ยามากเพียง
ใด	 ที่สำคัญที่สุดคือเราจำเป็นต้องมีวิถีชีวิตเพื่อความมีสุขภาพดี	 เพื่อส่งเสริม
กลไกซ่อมแซมตัวเองของร่างกาย	และพึ่งพายาให้น้อยที่สุด	

	 ในด้านของศาสตร์การแพทย์	 ก็ต้องทำความเข้าใจว่าแต่ละแขนงแต่ละ
สำนัก	เขาก็มีวิธีการในการสั่งสมความรู้ของตนเองมาอย่างยาวนานพอ	ไม่ว่าจะ
เป็นแบบเฝ้าสังเกตตามธรรมชาติ	 หรือศึกษาวิจัยพิสูจน์ความเป็นเหตุเป็นผล	
การแพทย์แต่ละแบบล้วนมีครูบาอาจารย์	 มีคุณค่า	 มีลักษณะเฉพาะตัวของตัว
เอง	การประเมินคุณค่าของศาสตร์การแพทย์แต่ละแบบ	จึงต้องศึกษาด้วยความ
เคารพ	 และไม่สามารถใช้บรรทัดฐานของการแพทย์ด้านหนึ่งไปประเมินการ
แพทย์อีกด้านหนึ่ง	 เช่น	 เอาวิธีของการแพทย์แผนปัจจุบันไปประเมินศาสตร์การ
แพทย์ทางเลือก	 เช่น	 ฝังเข็ม	 ก็ไม่ได้	 เพราะการแพทย์แผนปัจจุบันไม่มีเส้น
ลมปราณทั้งสิบสองเส้น	 ไม่มีธาตุทั้งห้า	 ไม่มีพลังหยินหยาง	 เมื่อการวัดพลังงาน
ทางแผนปัจจุบันไม่มีเครื่องมือวัดก็วัดไม่ได้	 แต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มี	
เพราะการแพทย์จีนเขามีวิธีวัด	หากคิดจะวัดก็ต้องวางความรู้แพทย์แผนปัจจุบัน
ลงไปก่อน	แล้วไปศึกษาวิธีการแบบการแพทย์แผนจีน	

	 ดังนั้น	 หากศึกษาแต่ละศาสตร์ด้วยความเคารพ	 เราจะเข้าถึงแล้วเราจะ
บูรณาการสรรพวิชาความรู้	และนำความรู้เหล่านั้นมาเลือกใช้กับผู้ป่วย	เป็นการ
ผสมผสานความรู้ที่ดี	 ๆ	 ทั้งหมด	 เท่าที่เราจะสามารถศึกษามาได้	 โดยมี
วัตถุประสงค์เดียว	คือ	ค้นหาสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคแล้วรักษาที่เหตุนั้นเพื่อแก้ไข
ที่ต้นเหตุหรือหากยังไม่เจ็บป่วยก็เอาเหตุของโรคออกป้องกันไม่ให้เกิดการเจ็บ
ป่วยในอนาคตนั่นเอง	

ล้างพิษองค์รวม	
	 คนเราประกอบด้วยร่างกาย	 จิตใจและจิตวิญญาณ	 ทั้ง	 3	 องค์ประกอบ
เกี่ยวเนื่องกันเป็นองค์รวมอาหารหยาบที่ร่างกายเรากินเข้าไป	 เพื่อต้องการ
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โภชนาการ	 (Nutrients)	 เพื่อเป็นวัตถุดิบให้ร่างกายเจริญเติบโตและซ่อมแซม
ส่วนที่สึกหรอ	 แต่ในขณะที่เราอยากได้โภชนาการ	 อาหารที่เราบริโภคใน
ปัจจุบันก็มีพิษแทรกเข้ามามากมาย	ตามที่เราทราบกันดี	

	 ทำนองเดียวกันอากาศที่เราหายใจเข้าไป	 น้ำที่เราดื่ม	 สิ่งที่เราสัมผัสและ
สิ่งแวดล้อมที่เราอยู่	 ล้วนนำพิษเข้าสู่ร่างกายเราอยู่ตลอดเวลา	 การออกกำลัง
กายน้อยก็ทำให้การขจัดพิษด้วยระบบน้ำเหลือง,	 เหงื่อและลมหายใจ	 (ออก)	
น้อยกว่ามนุษย์โบราณมากมาย	

	 จิตใจก็เช่นกัน	 ปัจจุบันเป็นยุคกิเลสนำ	 ธุรกิจที่หากินกับกิเลสของมนุษย์
หรือความต้องการที่ผิดปกติมีมากมาย	สิ่งที่ชั่วร้ายที่มายั่วยวนโดย	รูป	รส	กลิ่น	
เสียงและสัมผัส	 ชักชวนให้เกิดการทำบาปทั้งทางกาย	 วาจาและใจ	ทำให้จิตใจ
หม่นหมองซึ่งส่งผลร้ายกับร่างกายโดยตรง	 ในเชิงพุทธศาสนาก็ตรงไปตรงมา	
คือผู้ใดสร้างวิบากกรรมชั่ว	 สิ่งชั่วร้ายก็เกิดกับผู้นั้นทั้งชาติปัจจุบันและชาติต่อๆ
ไป	

	 เพราะฉะนั้นการล้างพิษองค์รวม	 จึงแยกออกเป็น	 3	 ส่วน	 คือล้างพิษกาย	
ล้างพิษใจและล้างพิษจิตวิญญาณ	

1.ล้างพิษกายแบบองค์รวม	

องค์รวมคือทั้งภายในและภายนอก	 ตั้งแต่หัวจรดเท้า	 ภายใน	 คือการล้างพิษ
อวัยวะสำคัญๆ	เท่าที่ศาสตร์ในปัจจุบันทำกันได้	

1.1.ล้างพิษภายนอกตั้งแต่หัวจรดเท้า	

ก.	 ล้างพิษที่ศีรษะ	 ด้วยแชมพูสมุนไพร	 เช่นของหมอแดง	 ที่มีฤทธิ์กระตุ้น
การไหลเวียนของเลือดให้มาเลี้ยงหนังศีรษะให้มากกว่าปกติ	และชะล้างพิษของ
สารเคมีที่อาจมาจากแชมพู,	ยาย้อมผม	เป็นต้น	

	 แชมพูสมุนไพรที่ดีจะให้อาหารบำรุงรากผมและหนังศีรษะ	 	 ให้ตาม
ประสบการณ์ของผู้เขียนและผู้ใช้แล้ว	ได้ผลชัดเจน	ไม่มีผลข้างเคียง	

	 เมื่อล้างพิษและบำรุงแล้ว	 อย่านำพิษกลับเข้ามาอีก	 ถ้าเลี่ยงไม่ได้ก็พึงรู้ว่า
พิษเข้ามาอยู่บนหัวอีกแล้ว	ก็ต้องหาโอกาสทำซ้ำโดยเร็ว	
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	 ข.ล้างพิษที่ใบหน้าและลำคอ(ภายนอก)	 ใบหน้าและลำคอของท่านที่ใช้
เครื่องสำอางมานาน	 ย่อมมีพิษอยู่มากเช่นกัน	 โดยเฉพาะที่มีการผสมสีและสาร
เคมีเข้าไป	 เช่น	 เปลือกตา	 ขอบตา	 แก้ม	 ริมฝีปาก	 เป็นต้น	 ใช้ครีมพอกหน้า
สมุนไพรที่มีผู้ใช้แล้วได้ผลดี	ไม่มีผลข้างเคียงดึงพิษออก	และบำรุงผิวไปด้วย		

		 *แนะนำผู้ผลิตจากประสบการณ์ของผู้เขียน:	 หมอแดงโทร.0851201390	
มี	 Testimonial	มากมาย	ลองสอบถามดูเอง	ตามประสบการณ์ของผู้ใช้แล้ว	 ได้
ผลชัดเจน	ไม่มีผลข้างเคียง	

ลิปสติก	 นอกจากจะมีพิษกับริมฝีปากแล้ว	 เวลาเรากินอาหารลิปสติกที่เรา
ทาไว้ก็จะถูกผสมเข้าไปกับอาหารที่เรากินเข้าไปด้วย	พิษจากโลหะหนัก	 เช่นสาร
ตะกั่ว	ที่อยู่ในลิปสติกเมื่อเข้าไปในร่างกายแล้วจะกระจายไปได้ทั่วร่างกาย	การ
ขจัดออกต้องใช้วิธี	Chelation	(คีเลชั่น)	โปรดดูรายละเอียดในภาคผนวก	

	 ค.	 ล้างพิษที่ผิวหนังที่เหลือทั้งตัว	 คนไทยสมัยนี้	 โดยเฉพาะคนในเมือง
ใหญ่ๆ	 ในวันหนึ่งๆ	บางคนเหงื่อไม่ได้ออกเลย	บางคนเป็นอาทิตย์	 เช่นคนที่อยู่
ในกรุงเทพฯ	 เป็นต้น	 เพราะนอนห้องแอร์	นั่งรถแอร์ไปทำงานนั่งโต๊ะ	กลับบ้านก็
ค่ำ	 ไม่มีเวลาออกแดดและออกกำลังกายเลย	 เหงื่อซึ่งเป็นตัวขับพิษที่สำคัญของ
ร่างกายก็ไม่ได้ขับออกมาตามธรรมชาติ	 พิษในเหงื่อกับพิษที่ขับออกทาง
ปัสสาวะเป็นคนละประเภทกัน	ไม่สามารถชดเชยกันได้	

	 ฉะนั้นการอบซาวน่าหรือ	 อบสมุนไพร	 ซึ่งจะทำให้เหงื่อออกมากมาย	 ยิ่ง
กว่าออกกำลังกายเสียอีก	 แต่ต้องระวังให้ดี	 เพราะศาสตร์การอบไอน้ำ	 อบ
สมุนไพร	 อบซาวน่า	 ผู้ใช้ในเมืองไทยไม่มีองค์ความรู้	 ทำให้เกิดความเสี่ยง
เพราะความไม่รู้อยู่หลายเรื่อง	คือ	

1.	 ผู้ที่เป็นโรคความดันและกินยาลดความดันมา	 ความดันที่เลือดไปเลี้ยง
สมองจะมีโอกาสต่ำกว่าที่ร่างกายต้องการเพราะยาลดความดัน	 เมื่อเข้าไปใน
ห้องซาวน่าเพื่อ	 อบไอน้ำ	 อบสมุนไพร	 หรือแช่น้ำร้อนนานๆ	 จะทำให้เส้นเลือด
ขยายตัว	 ส่งผลให้ความดันลดลงได้ถึง	 20	 mmHg	 ซึ่งอาจทำให้เกิดอาการวิง
เวียนศีรษะ	 หรือเป็นลมได้	 หลายท่านอาจไม่เคยสังเกตว่าในห้องซาวน่าแบบ
แห้ง	(ไม่มีไอน้ำ)	นั้นอุณหภูมิมาตรฐานสูงถึง	80	-	85 	ถ้าท่านไม่เชื่อก็ลองดูที่℃
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เทอร์โมมิเตอร์	 (บางคนคิดว่า	 80 	 ที่จริงเกือบถึงจุดเดือด)	 แนะนำให้อยู่ไม่
เกิน	 5	นาที	ถ้าท่านเข้าไปคนเดียวแล้วเกิดเป็นลม	โดยไม่มีใครเห็นท่านโอกาส
เสียชีวิตสูงมากๆ	 เพราะร้อนจัดมาก	 และอากาศร้อนขนาดนั้นเบาบางมาก	 มี
ออกซิเจนต่อรอบหายใจน้อยกว่าอากาศธรรมดามาก	

2.	 สำหรับห้องอบไอน้ำ	 หรืออบสมุนไพรอุณหภูมิที่เป็นมาตรฐาน	 อยู่
ระหว่าง	 40	 –	 45 	 เพราะไอน้ำนำความร้อนเข้าร่างกายได้มากกว่าอากาศ
หลายเท่า	 ถ้าความร้อนระดับ	 45 	 แนะนำให้อยู่ไม่เกิน	 5	 นาที	 แต่ถ้ารู้สึกไม่
สบายให้รีบออกก่อนทันที	

อันตรายที่ผู้ใช้ไม่รู้เรื่องคือ	ถ้าใช้น้ำประปา	เพื่อผลิตไอน้ำ	ในน้ำประปาจะ
มีสารประกอบที่เกิดจากคลอรีนทำปฏิกิริยากับอินทรียวัตถุที่แขวนลอยในน้ำดิบ	
กลายเป็นสารที่ชื่อ	Trihalomethane	(ไตรฮาโลมีเทน)	ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง	เมื่อ
หายใจเข้าไป	 สาร	 THM	 ก็เข้ากระแสเลือดของท่านทันที	 (ไม่เชื่อลองไปดม
ยาสลบดู	นับ	1	ไม่ถึง	10	ท่านก็หลับแล้ว)		

น้ำที่ใช้ต้องเป็นน้ำที่ไม่เคยบำบัดด้วยสารเคมีใดๆมาก่อน	 เช่นน้ำฝนใน
ชนบท	น้ำบ่อ	น้ำห้วย	 	 	 	 	หรือถ้าหาไม่ได้ให้ใช้น้ำดื่มบรรจุขวดขนาดใหญ่	อย่า
เชื่อว่าน้ำประปาผ่านเครื่องกรองแล้วจะขจัดสารประกอบที่อันตราย	 เช่น	 THM	
ได้	 เพราะผู้เขียนเคยศึกษามาแล้วทุกยี่ห้อดังๆ	 สามารถกรอง	 THM	 ได้บ้าง	 แต่
ไม่พ้นขีดอันตราย	 เช่นผู้ขายอาจให้ข้อมูลว่ากรอง	 THM	 ได้	 95%	 แต่	 5%	 ที่
เหลือนั้นก็มี	THM	หลงเหลือ	เกินจุดสูงสุดที่ยอมรับได้ไปหลายเท่าตัว	

	 โดยปกติแล้วการอบซาวน่าตามศาสตร์ดั้งเดิมของชาวนอร์เวย์	 จะต้อง
สลับด้วยการอาบน้ำเย็นเจี๊ยบ(1	 –	 10 	 )	ถ้าให้ดีจริงคือ	 1	 –	 2 	 เป็นเวลา
สั้นๆ	1	นาที	 (ถ้าเกิน	15	นาทีก็ตายได้เหมือนกัน)	ชาวนอร์เวย์และฟินแลนด์	ใช้
ซาวน่ากันอย่างแพร่หลายมานานหลายชั่วอายุคน	 เป็นที่น่าสังเกตว่าทั้งๆที่พวก
เขากินเนื้อสัตว์มาก	 แต่พวกเขาก็แข็งแรงและอายุยืน	 เขายืนยันว่าเพราะซาวน่า	
ซึ่งทางการแพทย์แผนปัจจุบันยังไม่มีผลการวิจัยรองรับเช่นกัน	 แต่แพทย์ทาง
เลือกได้อธิบายประโยชน์ของซาวน่าไว้ดังนี้	

℉
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	 ความร้อนที่ค่อนข้างสูง	ทำให้เหงื่อออกมาก	ทำให้ขับพิษออกจากร่างกาย
ทางผิวหนัง	 เส้นเลือดฝอยขยายตัว	 น้ำเลือดซึ่งมีออกซิเจน	 และอาหารมาเลี้ยง
ผิวหนังได้มากขึ้น	ผิวจึงดูสวยงามขึ้นชัดเจนหลังการอบซาวน่า	

	 ความร้อนจะกระตุ้นต่อมใต้สมองให้หลั่งฮอร์โมนของการผ่อนคลาย	 เช่น
เอนโดฟิน	และ														เมลาโทนิน	ทำให้ผ่อนคลายและนอนหลับสบาย	

	 การช็อคด้วยน้ำเย็นจัดในเวลาสั้นๆ	 ก็กระตุ้นต่อมใต้สมองให้หลั่ง
ฮอร์โมนกลุ่มที่ทำให้ตื่น	 หายง่วง	 ให้ร่างกายกระฉับกระเฉง	 ทำงานมี
ประสิทธิภาพ	ทำนองเดียวกันกับการลงไปเล่นน้ำในหน้าหนาว	ในแม่น้ำที่กำลัง
จะเป็นน้ำแข็ง	ในเวลาสั้นๆ	ที่เราจะเห็นกันทุกหน้าหนาวว่าประเทศเขตหนาวเขา
ปฏิบัติกัน	 ในยุโรปและจีนตอนบน	 	 พวกเราอาจจะคิดว่าพวกนี้น่าจะเพี้ยน	
อากาศก็หนาว	น้ำก็เย็นใกล้จะ	 0 	 น่าจะทำให้ป่วย	 จะทำไปทำไม	 ถ้าถามถึง
เหตุผลพวกเขาก็จะบอกว่ามันเป็นศาสตร์ที่บรรพบุรุษเขาทำกันมานานหลายชั่ว
อายุคน	ผลที่ได้คือความแข็งแรงและอายุยืนยาว	

ประโยชน์ที่สำคัญที่สุดของซาวน่าคือการช็อคด้วยร้อนจัดและเย็นจัด	
เป็นการกระตุ้นภูมิต้านทานได้	 ถ้าปฏิบัติอย่างถูกต้อง	 โดยทั่วไปจะอบร้อนสลับ
อาบน้ำเย็น	 3	 รอบ	ถ้าห้องนั้นร้อนได้มาตรฐาน	ผู้เข้าครบ	 3	 รอบ	 จะจบด้วยน้ำ
เย็น	 เช็ดตัวให้แห้งแล้วนอนราบท่าศพอาสนะ(ไม่หนุนหมอน)	 หายใจเข้าออก
ยาวๆ	ทำสมาธิอย่างน้อย	 10	นาที	แล้วท่านจะสดชื่น	ผ่อนคลาย	สามารถไปทำ
อย่างอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ถ้าลองวัดอุณหภูมิของร่างกายดูจะพบว่าสูง
กว่าปกติ	 จนถือว่าเป็นไข้	 จึงถือได้ว่าการอบซาวน่า	 เป็นการสร้างภาวะ	 “ไข้
เทียม”	ให้เกิดขึ้นโดยไม่ต้องเป็นโรคเป็นภัยอะไรเลย	

ฮิปโปเครติส	 (Hippocrates)	 บิดาการแพทย์แผนปัจจุบัน	 ได้เคยกล่าวไว้
ว่า	 “เขาสามารถรักษาโรคได้ทุกโรค”	 ขอเพียงอย่างเดียวคือ	 ทำอย่างไรให้ผู้
ป่วยคนนั้น	“เป็นไข้สูงๆ”	ที่จริงไม่ได้พูดเป็นปริศนาอะไร	แต่ปัจจุบันมนุษย์เราลืม
ไปว่า	 การเป็นไข้เป็นกลไกธรรมชาติที่สร้างไว้ให้กำจัดเชื้อโรค	 (Natural	
Healing	 Process)	 แต่เรากลัวไข้เพราะเมื่อเป็นไข้	 ตัวร้อนแล้วจะรู้สึกไม่สบาย	
หนาว	 อาจมีอาการปวดหัวร่วมด้วย	 บริษัทยาก็ผลิตยาเคมีมาปิดกลไกการเป็น
ไข้	ปิดระบบประสาทไม่ให้รับรู้ว่าปวดหัว	กินแล้วสบายดี	ตัวหายร้อน	หายปวด

℃
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หัว	 แต่ตัวต้นเหตุก็คือเชื้อโรค	 เราไม่ได้กำจัดมัน	 เราสั่งทหารเราให้หยุดทำ
หน้าที่	 ไม่เคยแม้แต่ซ้อมรบเพราะเป็นอะไรนิดอะไรหน่อยก็กินยา	 บางทีก็โดนขู่	
โดยเฉพาะเมื่อเด็กเป็นไข้	 เราถูกสอนให้รีบให้ยาลดไข้ทันที	 เพราะท่านว่าเสี่ยง
ที่จะชัก	 แล้วแม่คนไหนจะไม่กลัวล่ะ	 เมื่อทหารคือภูมิต้านทานของเรา	 แต่ไม่ได้
ซ้อมรบมาตั้งแต่เด็ก	 หากมีข้าศึกใหญ่ๆ	 เช่น	 มะเร็งเข้ามารุกราน	 ภูมิต้านทาน
เราก็อ่อนแอไปที่จะสู้กับมัน	 ดูตัวอย่างง่ายๆว่าเด็กชนบทที่ไม่มียาจะกิน	 เมื่อโต
ขึ้นจะแข็งแรงมีภูมิต้านทานดีกว่าลูกผู้มีฐานะที่กินยาแก้ไข้และยาปฏิชีวนะเป็น
ประจำ	 โปรดระวังตับไตจะพังก็เพราะยาเคมีพวกนี้สะสมมากจนร่างกายขจัดไม่
ไหว	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	สรุปซาวน่า	อบไอน้ำ	อบสมุนไพร	แช่น้ำร้อน	เป็นการซ้อมรบให้ระบบ
ภูมิต้านทานของเรา	 โดยไม่ต้องรบจริง	 แต่ที่น่าภูมิใจคือการอบสมุนไพรแบบ
ไทยๆ	 นี่แหละ	 ฝรั่งยังไม่รู้วิธีของไทยที่เราหายใจเอาไอน้ำที่มีสมุนไพรเข้าไปใน
ปอด	 เป็นการเอาตัวยาธรรมชาติเข้ากระแสเลือด	 โดยที่ไม่ต้องฉีดยาเข้าเส้นให้
มันเจ็บตัว	จะเลือกตัวยาจากสมุนไพรชนิดใดก็ได้	ให้เหมาะสมกับโรคภัยไข้เจ็บ	
หรือจะให้สูตรกลางๆที่บำรุงร่างกาย	 ผิวหนัง	 ปอด	 ที่ให้ได้ประโยชน์กับทุกคน
การอบสมุนไพรยังช่วยเร่งการขับสารคีโตนส์ในกระแสเลือดออกมากับเหงื่อ	
ทำให้เลือดมีฤทธิ์เป็นด่าง*และทำให้กล้ามเนื้อผ่อนคลาย	 ลองไปฝากเนื้อ
ฝากตัวกับหมอยาดูนะ	 หรือจะลองไปใช้บริการรักษาโรคที่ท่าม่วง	 แถวๆถนน
แสงชูโต	ก.ม.100	มีมูลนิธิไทยกรุณาอยู่ติดทางรถไฟ	Google	Maps	พาไปได้	ที่นี้
ไม่เคยโฆษณาแต่ผลงานที่ผ่านมาทำให้ผู้คนแห่กันมาเป็นหลักพันทุกวัน	ทั้งโรค
มะเร็ง	 โรคหัวใจจะต้องผ่าตัดบายพาส	 โรคเบาหวานจะต้องโดนตัดขา	 ผู้เขียน
เคยไปสังเกตการณ์อยู่	 3	 เดือน	 ได้สัมภาษณ์ผู้ป่วยมากมาย	 สรุปต้องยกนิ้วให้
หลวงพ่อนิพนธ์	ผู้เป็นที่พึ่งให้ผู้ป่วยที่แพทย์ไม่มีทางเลือก	 เอาไม่อยู่แล้ว	ที่นี้ช่วย
ได้จริงๆ	 โดยไม่เรียกร้องค่าตอบแทน	 ถ้าป่วยหนักอย่างน้อยก็ดีขึ้นกว่าเดิม	 ถ้า
เป็นไม่มาก	 โอกาสหายค่อนข้างสูง	 คุณภาพชีวิตดีกว่า	 ค่าใช้จ่ายต่ำกว่ามากๆ	
เสียอยู่อย่างเดียวต้องเดินทางไปหาหลวงพ่อนิพนธ์	อย่างน้อยอาทิตย์ละครั้ง	ใน
อดีตเท่าที่ทราบหลวงพ่อไม่ไว้ใจให้ใครเปิดสาขารักษาที่อื่นเลย	 ผู้เขียนไม่ได้
ติดต่อหลวงพ่อนิพนธ์มากว่า	 10	 ปีแล้ว	 เพราะเมื่อก่อนมีคนไข้ประมาณ	 20	 คน
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ต่อวัน	เดี๋ยวนี้เป็นหลักพันก็ไม่แน่ใจว่าผลการรักษาจะตกลงหรือไม่	เพราะเวลาที่
ท่านจะให้กับคนป่วยแต่ละคนคงน้อยลง	

	 วิธีการรักษาของหลวงพ่อนิพนธ์	ท่านใช้การอบสมุนไพรเป็นหลัก	ส่วนการ
ให้ยาสมุนไพรจะดูตามโรค	 ผลของการเข้าห้องอบสมุนไพรของหลวงพ่อนิพนธ์	
เท่าที่ผู้เขียนเห็นชัดเจนคือผู้ชายที่ผมบาง	 ผมหงอก	 ถ้าผ่านการอบสมุนไพรของ
ที่นี่	 เกิน	 2	 เดือนจะเห็นได้ชัดว่าผมดีขึ้น	 คงจะเป็นเพราะความร้อนทำให้
เส้นเลือดขยายตัว	 นำเลือดมาเลี้ยงหนังศีรษะและรากผมได้มากขึ้น	 ตลอดจน
สรรพคุณของสมุนไพร	 ที่มากับไอน้ำก็เท่ากับให้ยาทางปอดเข้ากระแสเลือด	
และอีกส่วนก็เข้าตรงที่หนังศีรษะและเส้นผม	 สามารถเดินทางได้ด้วยเส้นทาง
ดังนี้	

ถนนแสงชูโต	ฝั่งเดียวกับร้านอาหารสีฟ้า	ตรงข้ามโรงงานวุ้นเส้นท่าเรือ	

เลขที่	43	หมู่	7	ตำบลวังศาลา	อำเภอท่าม่วง	จังหวัดกาญจนบุรี	

-	วิ่งไปทางเส้นทางไปกาญจนบุรี	ผ่านบ้านโป่ง	เลี้ยวขวาเข้าถนนแสงชูโต	(วิ่งไป
อีกประมาณ	30	กิโลเมตร)	

-	 ผ่านสี่แยกท่าเรือ	 ไปอีกประมาณ	 10	 กิโลเมตร	 ซ้ายมือมีร้านของฝากโรงงา
นวุ้นเส้นท่าเรือ	 (ฝั่งตรงข้ามเป็นร้านของฝากศรีฟ้ากาญจน์)ให้ชิดขวาเตรียม
กลับรถ	ในยูเทิร์นถัดไป	

-	 ยูเทิร์นแล้วเข้าซ้ายทันที	 (ทางเข้าอยู่ใกล้กับจุดยูเทิร์นมาก)	 ทางเข้าเป็นซอย
เล็กๆ	 (ไม่มีป้ายบอก)	 เมื่อเข้าไปข้ามทางรถไฟแล้วเลี้ยวขวาเข้าที่จอดรถ	 ทาง
เข้าออกเป็นวันเวย์	 ทางออกจะออกทางซอยโรงน้ำแข็งวังศาลา	 ที่อยู่มูลนิธิ
กรุณา....?	 ที่อธิบายไว้ในเรื่อง...?	 อยากให้ช่วยพิมพ์ใส่ที่อยู่ไว้ด้วย	 มูลนิธิไทย
กรุณา.	

ฉะนั้นการเข้าห้องอบสมุนไพร	จึงเป็นการล้างพิษของผิวหนัง(เหงื่อ)	ตั้งแต่
หัวจรดเท้า	พร้อมทั้งบำรุงและรักษาเป็นองค์รวมให้ทั้งร่างกายไปในตัว	

	 การล้างพิษทางผิวหนัง	 นอกจากการพอกครีมสมุนไพร	 และเข้าห้องอบ
สมุนไพรแล้ว	 สิ่งที่อยากแนะนำคือการขัดผิวทั้งตัวด้วยใยธรรมชาติหยาบ	 เช่น	
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ใยบวบ	ใยไผ่	หรือผ้าฝ้ายขนหนู	ถ้าไม่มีก็ใช้มือเรานี่แหละถูเข้าแรงๆ	ถูขี้ไคล	ก็
คือถูเอาเซลล์ผิวหนังที่ตายแล้วให้หลุดออกมา	จะช่วยให้ไม่ไปอุดตันรูขุมขน	ซึ่ง
เหงื่อจะได้ออกได้ง่ายขึ้น	การถูที่เน้นทิศทางเข้าหาหัวใจ	ถ้าถูเบาๆก็จะช่วยเรื่อง
น้ำเหลืองให้หมุนเวียน	ถ้าถูหนักๆ	คือกดแล้วถูในทิศทางเข้าหาหัวใจ	ก็จะทำให้
ของเสีย	 เช่นกรดแลคติก	 (Lactic	 Acid)	 และเลือดในกล้ามเนื้อเข้าหลอดเลือด
ดำได้ดีขึ้น	เป็นต้น	

	 ถ้าพูดถึงเรื่องประจุไฟฟ้าหรือพลังชีวิต	 ที่ได้เกริ่นไปบ้างแล้วว่า	 แม้การ
อาบน้ำที่ไหล	 เช่นน้ำจากฝักบัว	 ก็จะทำให้เราสดชื่นกว่าการแช่ในอ่างน้ำ	 ซึ่งก็
ขึ้นกับคุณสมบัติของน้ำที่ใช้ด้วย	 ถ้าเป็นน้ำธรรมชาติก็จะดีกว่าน้ำประปา	 ซึ่ง
หลายคนคงเคยมีประสบการณ์ดังกล่าว	ในการอบสมุนไพรก็เช่นกัน	น้ำที่ใช้ควร
เป็นน้ำที่มาจากธรรมชาติจะได้ผลดีกว่า	 และไม่มีพิษของ	 THM	 ที่มีอยู่ในน้ำ
ประปา	 ซึ่งอาจมีผลให้ทำลายพลังชีวิตและคุณสมบัติของสมุนไพร	 (หยุดแก่…
หยุดป่วย		หน้า	73		นพ.บุญชัย		อิศราพิสิษฐ์)	

	 สมุนไพรสดๆย่อมดีกว่าสมุนไพรแห้ง	 เพราะนอกจากยังมีประจุไฟฟ้าที่ดี
อยู่	ก็ยังมีสารหอมระเหย(Aromatic	matters)	ที่หอมกว่าและมีมากกว่าที่ทำเป็น
สมุนไพรแห้ง	

1.2.การล้างพิษ(พลังเสีย)	ที่เท้า	

คนโบราณเข้าใจความสำคัญของพลัง	แต่คนสมัยนี้ไม่สนใจ	เพราะไม่มีผล
การวิจัยทางการแพทย์รับรอง	 ลองมาคิดกันดูว่าทำไมคนไทยจึงถือห้ามใครเอา
มือมาลูบหัว	นอกจากผู้ใหญ่ที่เคารพรัก	 เช่นพ่อ	แม่	ครูบาอาจารย์	คนไทยห้าม
เอาเท้าไปแตะหรือไปชี้ใคร	เพราะเหตุผลอะไร?		

ที่จริงมนุษย์เราอยู่ได้ด้วยพลังที่ดี	 หลีกเลี่ยงพลังเสีย	 มิฉะนั้นอาจทำให้
ป่วยได้	 คนโบราณผู้ที่มีพลังสมาธิขั้นสูงรู้ว่ามนุษย์รับพลังดีเข้าตรงกลาง
กระหม่อม	 คือส่วนยอดของศีรษะ	 ถ้าศีรษะสกปรกหรือโดนพลังไม่ดี	 พลังดีๆที่
เปรียบเหมือนพลังชีวิต	 หรืออาหารละเอียดก็เข้าไปไม่ได้	 คนไทยถึงไม่อยากให้
ใครเล่นหัว	 เผื่อผู้นั้นมือสกปรก	 หรือมีพลังเสียก็จะปิดกั้นไม่ให้พลังดีๆเข้าไปที่
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ศูนย์รับพลัง	ซึ่งทางศาสตร์อายุรเวท	เรียกว่าจักระ(Chakra)	สำหรับท่านที่ไม่คุ้น
ก็สามารถศึกษาได้ทั่วไป	

มือของมนุษย์นั้นเป็นตัวให้พลังทั้งดีหรือไม่ดีก็ได้	 ถ้าพ่อ	 แม่	 ครูบาอาจารย์ที่
เคารพรักของเรา	 ท่านจะลูบหัวเราด้วยความเอ็นดู	 หรือหลวงพ่อคูณเอาไม้เคาะ
หัวเรา	ท่านทำด้วยความเมตตา	กรุณา	พลังจากมือท่านก็จะเข้าที่จักระ	ที่	 7	คือ
กลางกระหม่อมของเรา	 เราจะรู้สึกว่าเราได้รับพลังดีๆจากท่าน	 แต่ตรงกันข้าม
คนที่กำลังโกรธเรา	 เอามือมาตบที่หัวของเรา	 จิตของเขากำลังโกรธถึงแม้แตะที่
หัวเราเบาๆ	 พลังไม่ดีก็วิ่งเข้าสู่กลางกระหม่อมของเรา	 แต่เป็นพลังที่เรารู้สึกได้
ว่าเป็นพลังเสีย	ก็ทำให้เราหดหู่หรือโกรธตอบทันที	เป็นต้น		

ผู้ที่ฝึกสมาธิ	 และมีจิตเมตตากรุณา	 การส่งพลังผ่านมือให้ผู้ป่วย	 ก็เป็นวิธีการ
บำบัดโรคได้ดีเช่นกัน	 เพราะพลังจะไปกระตุ้นจักระ(ศูนย์รับพลัง)	ต่างๆ	ซึ่งมีอยู่	
7	 จักระในร่างกายของทุกคน	 จักระแต่ละอันจะส่งพลังต่อไปให้อวัยวะที่อยู่ใกล้
เคียง	 อวัยวะนั้นๆก็จะทำงานได้ดีตามหน้าที่ของมัน	 แต่ถ้าจักระรับพลังเสียเข้า
มา	 อวัยวะใกล้เคียงก็พลอยรับพลังเสียไปด้วย	 ทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้
ตามปกติ	ถ้ามากเข้าก็คือการป่วยนั่นเอง	

พลังเสียของมนุษย์จะขับออกทางปลายเท้า	 คนไทยโบราณจึงสอนไม่ให้
ใช้เท้าไปแตะหรือชี้ใคร	 ถ้ามีคนป่วยนอนอยู่ให้หลีกเลี่ยงไปอยู่ทางปลายเท้า
ของผู้ป่วย	 อาจฟังดูเหมือนไสยศาสตร์แต่ไม่ช้าวิทยาศาสตร์ก็จะรู้ว่านี้คือ
ธรรมชาติ	เรื่องทำนองนี้ประเทศรัสเซีย	ก้าวหน้ากว่าประเทศอเมริกาหลายขุม	 	

พลังเสียมักจะคั่งอยู่ที่เท้า	วิธีการล้างพลังเสีย(พิษละเอียด)	ออกก็สามารถ
ทำได้	โดย	

วิธีแรกคือ	 เดินเท้าเปล่าบนสนามหญ้าที่มีน้ำค้างเกาะยามเช้า	 พลังเสียจะ
โดนพลังดีจากพื้นดินดึงลงไป	 เมื่อหมดแล้วก็จะเติมพลังดีให้ทางเท้าได้ด้วย	
โปรดสังเกตว่าทำไมต้องเป็นสนามหญ้าที่มีน้ำค้างเกาะ	 ถ้าไม่มีน้ำค้างเกาะ	 จะ
เอาน้ำประปารดสนามหญ้าให้เปียกเหมือนน้ำค้างเกาะมิได้หรือ?	 	อย่าลืมว่าน้ำ
ประปามีพลังลบอยู่	 ก็คงสู้น้ำค้างธรรมชาติไม่ได้เพราะน้ำค้างมีแต่พลังดีๆให้
เรา	
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วิธีที่สอง	 คือนั่งแช่เท้าในน้ำเกลือทะเลอุ่นๆ	 เกลือทะเลจะให้ประจุไฟฟ้า
คล้ายๆพื้นดิน	 ก็คือสามารถดูดพลังเสียออกจากเท้าได้ดีเช่นกัน	 สำหรับผู้ที่เป็น
โรคความดันสูงและกินยาลดความดัน	 ต้องระวังอย่าใช้น้ำอุ่นจัดหรือแช่นาน
เกิน	 3	 นาที	 เพราะเลือดจะมาเลี้ยงที่เท้ามาก	 สมองอาจขาดเลือดทำให้หน้ามืด
หรือวิงเวียนได้	

ล้างพิษอวัยวะสำคัญภายในร่างกาย	

ตับเป็นอวัยวะที่ถือว่ามีหน้าที่ต้องรับผิดชอบมากที่สุดในร่างกาย	 ตับมีหน้าที่มา
กกว่า	 200	หน้าที่	 เป็นโรงงานกำจัดพิษที่ใหญ่ที่สุดของร่างกาย	 เพราะฉะนั้นถ้า
ตับชำรุดพิษก็จะเต็มร่างกาย	หน้าที่ทั้งหลายก็กระท่อนกระแท่น	ถ้าตับดีร่างกาย
ก็ดี	 ถ้าตับแย่ร่างกายก็แย่	 แต่โลกเราทุกวันนี้เพิ่มพิษให้กับมนุษย์มากกว่าสมัย
โบราณหลายเท่านัก	 ตับจึงทำงานหนักเกินกำลังเกือบตลอดเวลา	 พออายุมาก
เข้าก็เสื่อมโทรม	ร่างกายก็โทรมไปด้วย	

	 ฉะนั้นการล้างพิษตับ	 ซึ่งหลายท่านแย้งว่าผิดธรรมชาติ	 ก็เราเล่นกินผิด
ธรรมชาติ	 ใช้ชีวิตผิดธรรมชาติ	 สิ่งแวดล้อมผิดธรรมชาติ	 ดื่มน้ำที่ผิดธรรมชาติ	
อากาศผิดธรรมชาติ	 แล้วเราจะให้ตับขนาดเดิมทำงานต่อไปให้ราบรื่นได้
อย่างไร	 การล้างพิษตับจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับคนที่มีผลกระทบต่อพิษที่ไม่
เหมือนธรรมชาติ	 ต้องช่วยตับโดยการล้างพิษออกเสียบ้าง	 ส่วนในรายละเอียด
โปรดอ่านได้ในหัวข้อล้างพิษตับเป็นวิชาเทพหรือวิชามารกันแน่	 ในภาคผนวก
ข้างท้ายต่อไป	

	โลหะหนักที่เข้าไปสู่ร่างกายทั้งทางอากาศ	น้ำ	อาหาร	และสิ่งแวดล้อม	เมื่อ
เข้าไปแล้วร่างกายจะขจัดออกได้น้อยมาก	 เพราะร่างกายไม่ได้สร้างมาสำหรับ
รับมือกับโลหะหนักในยุคนี้	

โลหะหนักเข้าสู่ร่างกายได้อย่างไร	

1. โลหะหนักในทะเล	

2. อมัลกัม	(Amalgam)	สารสีเงินที่ใช้อุดฟันมีปรอทผสมประมาณ	50%	
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3. วัคซีนส่วนใหญ่มีสารปรอทเป็นวัตถุกันเสีย	(Preservative)	

4. น้ำประปามีโลหะหนักและสารไตรฮาโลมีเทน(THM)	

5. ลิปสติกมีตะกั่วในสีที่ใช้	

6. บุหรี่มี	Cadmium	

7. ยาฆ่าแมลง	ยาฆ่าหญ้า	

8. (Aluminum	 Foil)	 อลูมิเนียมฟอยล์ห่ออาหาร	 ภาชนะอลูมิเนียม	 ยาดับ
กลิ่น	

9. ยาลดกรดในกระเพาะมีอลูมิเนียมเป็นสารประกอบ	

โลหะหนักส่วนใหญ่จะไปแทรกอยู่ในไขมันทั่วร่างกาย	 โลหะหนักจะเร่ง
ขบวนการเกิดออกซิเดชั่น	(Oxidation)	เกิดอนุมูลอิสระทำลายเยื่อหุ้มเซลล์	

อันตรายจากโลหะหนัก	

สารโลหะหนักทุกชนิด	 ถ้าตกค้างในร่างกาย	 จะทำให้เกิดอาการต่างๆ	
(อ้างอิงจากเอกสาร	

ของสมาคมการแพทย์คีเลชั่น)	คือ	

-	ปวดศีรษะบ่อย	หงุดหงิด	ปวดเมื่อยหลัง	ไหล่	และคอ	

-	อ่อนเพลีย	ง่วงนอน	

-	สมาธิไม่ดี	ความจำเสื่อม	

-	มีแผลร้อนในปากเป็นประจำ	

-	หน้าตาหมองคล้ำ	ผิวพรรณหยาบกร้าน	

-	ท้องผูกเรื้อรัง	ถ่ายยาก	

-	ประสาทตึงเครียด	และร่างกายไม่แข็งแรง	

-	เพศสัมพันธ์เสื่อม	
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-	ปวดศีรษะ	คลื่นไส้	อาเจียน	และมีไข้ต่ำตลอดเวลา	

-	เหนื่อยง่าย	ปากเหม็น	ปากเปื่อย	

-	มีกลิ่นตัวแรง	

-	เป็นโรคผิวหนังเรื้อรัง	มีผื่นคันตามตัว	เป็นแผลและฝีบ่อยๆ	

-	มีอาการหอบหืด	ภูมิแพ้	เป็นลมพิษได้ง่าย	

-	โรคมะเร็งลำไส้	มะเร็งตับ	และต่อมน้ำเหลือง	

	 เนื่องจากโลหะที่เข้าสู่ร่างกายมากมายผิดธรรมชาติดั้งเดิม	ฉะนั้นถ้าปล่อย
ให้ร่างกายขจัดออกเองจะทำได้ช้ามาก	 ร่างกายจะป่วยเสียก่อน	 จึงจำเป็นต้อง
ช่วยโดยใช้วิธีของแพทย์ทางเลือกที่เรียกว่า	 คีเลชั่น(Chelation)	 ซึ่งใช้กัน
มากว่า	 50	ปี	ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับทั้งในยุโรปและอเมริกาว่า	คีเลชั่นช่วยได้ทั้ง
ในแง่ป้องกันและรักษาได้หลากหลาย	 ความปลอดภัยสูง	 ค่าใช้จ่ายโดยรวมถูก
กว่า	 ส่วนข้อเสียคือต้องใช้เวลาบำบัดนานกว่า	 อยู่ที่ท่านจะเลือกว่าอะไรจะคุ้ม
กว่ากัน	 เสี่ยงน้อยกว่ากัน	 ยกตัวอย่างเช่น	 ถ้าเส้นเลือดที่หัวใจอุดตัน	 ถ้าท่าน
เลือกวิธีบอลลูน	 ขยายด้วยขดลวด	 หรือผ่าตัดบายพาส	 เมื่อทำแล้วท่านก็ได้ที่
เดียว	 ท่านจะรู้ได้อย่างไรว่าเส้นเลือดในสมองและอวัยวะอื่นๆ	 ไม่อุดตันหรือ
อย่างไร?	 แต่ผ่าตัดลำบาก	 หรือเสี่ยงมาก	 ไม่มีใครทำ	 แต่คีเลชั่นเป็นการทำให้
หลอดเลือดทั้งหมดทั่วร่างกายโปร่งขึ้น	ไม่ใช่เฉพาะจุด	

โปรดศึกษารายละเอียดเรื่องโลหะหนักและคีเลชั่นในภาคผนวกท้ายเล่ม	

ไตเป็นอวัยวะที่รับพิษที่ตับกำจัดไม่หมด	 โดยเฉพาะพิษจากการกินเนื้อ
สัตว์มากเกินไป	ยาแก้ปวด	 เช่นพาราเซตามอล	ยาปฏิชีวนะ	ก็มีผลให้ไตทำงาน
หนักกว่าธรรมชาติดั้งเดิมของมนุษย์	ที่ไม่ได้ออกแบบให้ทำลายพิษจากเนื้อสัตว์
และสารเคมีใดๆ	การล้างพิษไตนั้น	 ทำได้เพียงดื่มน้ำสะอาดให้มากกว่าปกติ	
เพื่อขับปัสสาวะออกให้มากขึ้น	 หรือกินสมุนไพรเช่นหญ้าหนวดแมว	 การล้างพิษ
ตับก็จะช่วยให้ตับทำงานดีขึ้น	ไม่เหลือภาระให้ไตขจัดต่อมากนัก	
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2.การล้างพิษใจและจิตวิญญาณ	

พิษในใจที่มีผลต่อร่างกายชัดเจนคือ	ความโกรธ	ความเครียด	ความกังวล	
ฯลฯ	ที่จริงโดยย่อก็คือ	โลภ	โกรธ	หลง	คือกิเลสที่ทำให้ใจเศร้าหมองนั่นเอง	ซึ่ง
มีผลโดยตรงกับการหลั่งฮอร์โมน	 ซึ่งมีผลกระทบในด้านลบต่อร่างกาย	 เป็นที่
ทราบกันทั่วไปว่าการทำสมาธิและศึกษาธรรมะ	ทำจิตใจให้หยุด	ให้นิ่ง	ทำให้ใจ
ผ่องแผ้ว	 ช่วยระงับจิตใจเศร้าหมองได้ดี	 เมื่อจิตใจผ่องแผ้ว	 เบิกบานก็จะส่งผล
ให้ฮอร์โมนตัวดีๆ	 หลั่งออกมาเป็นชุด	 ทำให้ร่างกายแข็งแรง	 ดูอ่อนกว่าวัย	
ฉะนั้นการปฏิบัติธรรม	ทำสมาธิก็ถือว่าเป็นการล้างพิษในใจได้อย่างยอดเยี่ยม	

	สำหรับเรื่องจิตวิญญาณ	 พิษก็คือวิบากของกรรมชั่ว	 ที่ส่งผลให้ป่วยเป็น
โรคต่างๆ	 หรืออายุขัยสั้น	 การแก้ไขทำได้บ้างในชาตินี้	 สำหรับกรณีที่กรรมนั้น
ไม่มากจนเกินไป	 แต่ถ้ากรรมหนัก	 ส่วนมากจะได้แค่ผ่อนหนักเป็นเบา	 คงต้อง
สร้างบุญบารมีอีกหลายชาติ	 จึงจะหมดวิบากกรรมนั้น	สำหรับผู้ที่สนใจสามารถ
ศึกษาหาความรู้ได้จากพระอาจารย์สายปฏิบัติ	 เรื่องนี้ในอนาคตวิทยาศาสตร์ก็
อาจจะตามทัน	

ล้างพิษตับ	เป็นวิชาเทพหรือวิชามารกันแน่	
	 ในช่วงสิบปีที่ผ่านมา	 ท่านคงได้ยินเรื่องราวของการล้างพิษตับทั้งในแง่ดี
และในแง่ร้ายจนสับสนไม่รู้จะเชื่อฝ่ายไหนดี	 จนเมื่อปี	 2556	 –	 2558	 ก็เริ่มมี
แพทย์จากโรงพยาบาลดัง	 ๆ	 ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนออกมาโจมตีว่าเหลว
ไหลและอาจเป็นโทษเป็นภัย	กระแสเรื่องล้างพิษตับก็แผ่วไปเห็นได้ชัดเจน	

	 ก่อนที่ผู้เขียนจะให้ความเห็นในเรื่องนี้	อยากให้ท่านตั้งข้อสังเกตว่า	มีนาย
แพทย์อีกหลายท่านที่ให้ความเห็นว่า	 การล้างพิษตับเป็นเรื่อง	 “ดีมาก	 น่าทำถ้า
ทำอย่างถูกต้อง”	 บางท่านมีความมั่นใจจนเขียนหนังสือออกมาเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน	 เช่น	นายแพทย์สมยศ	กิตติมั่นคง	และนายแพทย์บุญชัย	อัศราพิสิฐ
ษ์	 แพทย์ที่เห็นด้วยนี้ไม่เคยเรียนมหาวิทยาลัยแพทย์หรือย่างไร?	 คำตอบคือ
เรียนแต่ที่แตกต่างจากแพทย์ที่ออกมาโจมตีตรงที่ว่า	 แพทย์ที่เห็นว่าดีเพราะเขา
ใจกว้าง	 ศึกษาค้นคว้าทดลองกับตนเองและคนไข้จนแน่ใจแล้วจึงกล้าเขียน
หนังสือออกมาเผยแพร่ด้วยความใจกว้างและกล้าหาญ	 ไม่กลัวว่าจะโดนพวก
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เพื่อน	 ๆ	 ที่ไม่ศึกษาไม่ทดลองแล้วนำภูมิรู้เท่าที่เรียนมามาวิจารณ์	 ก็ไม่ว่ากระไร
เพราะรู้ว่าเขาวิจารณ์เพราะความไม่รู้	 เฉกเช่นเดียวกับเรื่องคีเลชั่น	 ซึ่งก็โดน
โจมตีจากพวกหมอด้วยกันเองมาเป็นครึ่งทศวรรษแล้ว	 มันเป็นการยากที่จะ
เปลี่ยนความเชื่อของผู้ที่มีอัตราสูงแบบผู้ที่จบแพทย์	 วิศวะ	 สถาปนิก	 ฯลฯ	 พวก
เขาภูมิใจในวิชาชีพ	และความรู้ที่ตนเองเรียนมา	ส่วนมากก็รู้สึกว่า	 “รู้มาก”	กว่า
คนอื่น	ๆ	โดยลืมไปว่า	ความรู้ใหม่	ๆ	ก็เกิดขึ้นทุกวัน	ความเชื่อที่ว่าถูกต้องแน่	ๆ	
มันกลายเป็นตรงข้าม	มีมากมายที่พิสูจน์กันได้ในปี	 2559	นี้	 เช่น	น้ำมันพืชที่ใส่
ขวดพลาสติกที่บรรดานายแพทย์ดัง	 ๆ	 เข้าใจกันว่าดีต่อสุขภาพนั้น	 มันกลับ
กลายเป็นฆาตกรเงียบที่ฆ่าคนไทยอยู่ปัจจุบัน	 หรือเรื่องคอเลสเตอรอลที่ทุกคน
หวาดกลัวตามที่แพทย์บอก	 มันกลับเป็นของดีที่พระเจ้าสร้างมาให้กับมนุษย์	
แพทย์ที่รู้เท่าทันก็มีอยู่แต่เราก็ไม่กล้าพูดกล้าสอน	 เพราะรู้ดีว่าความเชื่อแบบถูก
ล้างสมองมันแก้ยาก	ส่วนยาลดคอเลสเตอรอล	(หมอไทยเรียกผิด	ๆ	ว่าไขมันใน
เลือด)	 ก็เป็นการลวงโลก	 และทำร้ายคนไข้	 แต่แพทย์ไทยเกือบทั้งหมดทำไมจึง
ยังชอบเคี่ยวเข็ญให้คนไทยกินยาตัวนี้	 ถ้าถามก็จะให้คำตอบว่าเพราะมันมี	
“วิจัยทางการแพทย์รองรับ”	(บริษัทยาจัดมาให้)	

	 การแพทย์ทุกแขนงไม่ว่าจากสายฝรั่งหรือสายโบราณ	 การใช้ศาสตร์มัน
จำเป็นต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์	 ไม่ใช่ตะบี้ตะบันว่าตามตำราอย่างเดียวไม่ดู
ตาม้าตาเรือ	 ไม่ตรวจดูว่าคนไข้แต่ละคนไม่เหมือนกันสักหน่อย	 จะใช้วิธีบำบัด
หรือใช้ยาเหมือนกันทุกคนได้อย่างไร	 ฉะนั้นที่มันเป็นปัญหาเพราะว่าเล่นบำบัด
เหมือนกันหมด	 ไม่ว่าจะป่วยเป็นอะไรเดินเข้ามาจับล้างพิษตับด้วยสูตร
มาตรฐานเหมือนกันหมด	ก็ต้องพลาดแน่นอน	 เมื่อกระแสความนิยมมีมากความ
โลภของผู้ให้การบำบัดมีมากก็เป็นจุดที่จะเกิดเหตุดังกล่าวได้ไม่ยาก	แต่ถ้ าทำ
ด้วยความละเอียดรอบคอบและใช้ความรู้ที่มากพอ	 โดยเฉพาะทำโดยการ
ควบคุมของแพทย์	 เรื่องล้างพิษตับนี้ก็คล้ายคีเลชั่นในต่างประเทศเขาใช้กัน
อย่างกว้างขวางและได้ผลดีมากว่า	50	ปีเช่นกัน	

	 ข้อที่นายแพทย์ที่มีชื่อเสียงใช้โจมตีมากก็คือเรื่องสวนทวารด้วยกาแฟ	
โดยอ้างว่าไม่สมควรใช้คำว่า	Detoxification	เพราะไม่ได้ล้างพิษตับ	แต่เป็นการ
ล้างลำไส้ใหญ่นั้น	อยากจะขอแก้ต่างอย่างย่อ	ๆ	ดังนี้	
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	 การสวนกาแฟที่ถูกวิธีนั้นจะต้องมีการฝึกให้คนไข้กลั้นน้ำกาแฟไว้	
(Retention	 Enema)	 ให้ได้อย่างน้อย	 10	 นาที	 หรือถ้าชำนาญแล้วควรกลั้นไว้	
20	 นาที	 เพื่ออะไร	 ?	 เพื่อให้กาแฟถูกดูดซึมเข้าไปในเส้นเลือดดำที่ลำไส้ใหญ่	
เลือดดำจะนำกาแฟเข้าไปที่ตับโดยตรง	 ไม่นำกาแฟเพ่นพ่านไปส่วนอื่นของ
ร่างกาย	 ยกเว้นเช็ควาวระหว่างลำไส้เล็กและลำไส้ใหญ่ปิดไม่สนิท	 (มีเทคนิค
การล้างก่อนการสวนกาแฟ)	 กาแฟจะเข้าไปกระตุ้นตับให้กระปรี้กระเปร่าเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการขจัดพิษให้ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน	 เขาจึงเรียกได้ว่าเป็น	
DetoxiTication	อย่างไม่ต้องสงสัย	

	 ส่วนความเห็นของนายแพทย์ท่านนั้นที่ว่าการสวนล้างลำไส้เพื่อเอาตะกรัน
ในลำไส้ใหญ่ออกนั้นผิดธรรมชาติ	 เดี่ยวมันก็กลับมาจับอีก	 ก็ขออธิบายย่อ	 ๆ	
ดังนี้	

	 ลำไส้ใหญ่เปรียบเสมือนท่อส้วม	ถ้าใช้มาหลายสิบปีก็ต้องมีตะกรันแข็งจับ
เป็นธรรมดา	 โดยเฉพาะการกินเนื้อสัตว์มากมาย	 การกินพืชเล็กน้อย	 ผิด
ธรรมชาติของมนุษย์ในยุคปัจจุบัน	การเกิดตะกรันแข็งมันก็เกิดผิดธรรมชาติ	 	

มนุษย์เป็นสัตว์กินพืชผักผลไม้	 ในกระเพาะมีกรดไฮโดรคลอริกเพียงนิด
เดียว	เหมาะสำหรับย่อยโปรตีนจากพืช	ส่วนลำไส้เล็กยาวถึง	12	เท่าของช่วงตัว	
ยาวกว่าพวกกินหญ้าอีก	 แต่เดี๋ยวนี้มนุษย์กลับกินเนื้อสัตว์เหมือนพวกสัตว์กิน
เนื้อ	ทั้งที่น้ำย่อยในปากย่อยเนื้อไม่ได้	พอมาถึงกระเพาะ	น้ำย่อยมีไม่พอ	อาหาร
จึงบูดเน่าตั้งแต่ที่กระเพาะลงมาที่ลำไส้เล็ก	คราบเน่า	ๆ	กับไขมันจะติดเป็นแถบ
ตามผนังลำไส้เล็ก	และถูกดูดซึมกลับเข้าไปในร่างกาย	

	 พอกากอาหารมาถึงลำไส้ใหญ่จะมีสภาพเป็นกึ่งของเหลว	 ลำไส้ใหญ่จะ
ดูดน้ำกลับเข้าไปในร่างกายอีก	 พออุจจาระมาถึงใกล้ปากทวารหนัก	 จึงมีสภาพ
แข็งขึ้น	

	 ถ้าเรากินพืช	กากอาหารจะอยู่ในลำไส้ใหญ่ประมาณ	 12	 –	 14	ชั่วโมง	จึง
ถ่ายออก	 	แต่ถ้าเรากินเนื้อสัตว์	บางทีมันจะค้างอยู่ในลำไส้ใหญ่นาน	 3	 –	7	วัน	
ระหว่างนี้น้ำเน่า	ๆ	ในลำไส้ใหญ่จะถูกดูดซึมกลับเข้าสู่ร่างกายกลายเป็นสารพิษ	
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สังเกตว่าจะเกิดสิว	 ฝ้า	 ผิวพรรณไม่สะอาด	 บางคนปูดขึ้นเป็นซีสต์	 เป็นสิ่งที่
ร่างกายเตือนเราแล้ว	แต่เรามักไม่สนใจ	

	 การที่เราถ่ายอุจจาระทุกวัน	 ทำให้ย่ามใจว่าไม่มีกากอาหารตกค้างใน
ลำไส้ใหญ่	 เพราะท้องไม่ผูก	 แต่ความจริงเวลาเราถ่ายอุจจาระจะเป็นส่วนที่อยู่
บริเวณใกล้ปากทวารหนักเท่านั้น	 แต่ข้างในลำไส้ใหญ่ยังมีของเน่าเต็มไปหมด
ยังไม่ได้ถ่ายออกมา	 เมื่ออุจจาระที่มาจากเนื้อสัตว์ซึ่งไม่มีไฟเบอร์เลย	 ไม่
สามารถเคลื่อนตัวได้ดีเท่ากับอุจจาระจากผักผลไม้	 	 จึงเน่าตกค้างอยู่ใน
ลำไส้ใหญ่และเป็นตะกรันแข็งอยู่ตามหลืบซอกของลำไส้ใหญ่	 ไม่อาจขับออกได้
ง่ายเหมือนกากจากผักผลไม้	 ท่านลองนึกถึงเนื้อสัตว์อยู่ในที่	 ๆ	 มีจุลลินทรีย์
มากมาย	และอุณหภูมิประมาณ	37°C	 	ภายใน	2	–	3	วัน	จะเน่าเหม็นขนาดไหน	
จะเป็นพิษต่อร่างกายอย่างชัดเจน	 ไม่ต้องมีงานวิจัยอะไรรองรับ	 เราก็รู้ได้โดย
สามัญสำนึก	 และลองสังเกตดูว่า	 ถ้ากินเนื้อสัตว์	 อุจจาระจะมีกลิ่นฉุน	 เหม็น	
เพราะมีแก๊สแอมโมเนียและอาจมีแก๊สไข่เน่าออกมาด้วย	 พิษเหล่านี้เป็นคำ
อธิบายว่า	 ทำไมฝรั่งชาวแอฟริกาใต้ผิวขาวที่ร่ำรวยกินเนื้อสเต็กทุกวันจึงเป็น
มะเร็งลำไส้ใหญ่มากกว่าคนผิวดำที่ยากจนถึง	 17	 เท่า	 (John	 Robbins.	 “The	
Food	Revolution”)	เพราะคนผิวดำไม่มีเงินที่จะกินเนื้อสเต็กได้	

ตารางเปรียบเทียบสัตว์กินเนื้อและสัตว์กินผลไม้และพืชผัก	

สัตว์กินเนื้อ สัตว์กินผลไม้	และพืชผัก
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	 เมื่อหลายสิบปีก่อน	 ผู้เขียนเคยอ่านเจอว่าดาราดังของฮอลลีวู้ดท่านหนึ่ง
รูปร่างอ้วนใหญ่	 เมื่อเสียชีวิตแพทย์ผ่าตัดพบว่ามีตะกรันอยู่ในลำไส้ใหญ่หนัก
ถึง	10	กิโลกรัม	ผู้เขียนไม่อยากจะเชื่อว่าจะมากมายปานนั้นได้อย่างไร	

เมื่อเร็ว	ๆ	นี้	ได้ข่าวจากหนังสือพิมพ์ว่า	แพทย์หญิงพรทิพย์	โรจนสุนันท์	ได้
ผ่าศพชายไทยก็พบตะกรันในลำไส้ใหญ่มีน้ำหนักถึง	 10	 กิโลกรัมเหมือนกัน	 นี่
เรากำลังเผชิญกับตะกรันที่มันเกิดจากการกินที่ผิดธรรมชาติ	 ซึ่งในหนังสือเล่มนี้
ก็มีพูดอยู่มากมายอยู่แล้ว	โดยเฉพาะการกินเนื้อสัตว์	นม	เนย	ของคนไทยที่เพิ่ม

-		เสือ	สิงโต	หมา	แมว	
-		เขี้ยวยาว	ฟันกรามคมกริบ	
			ไม่มีฟันตัด	ไม่มีฟันบด	
-		ไม่เคี้ยวอาหาร	ฉีกแล้วกลืน	
-		น้ำลายเป็นกรด	
-		กระเพาะเป็นกรดเข้มข้น	
			น้ำย่อยคือ	HCI	มีมากกว่า	
			พวกสัตว์กินพืช	10	เท่า	
			เข้มข้นกว่า	20	เท่า	

-	 	ลำไส้เล็กสั้น	ยาว	3	 เท่า	ของ
ลำตัว	

-		อาหารเดินทางในระบบเร็ว	
			อุจจาระถ่ายออกได้เร็ว	
	 	 	 ไม่มีกลิ่นเหม็นมาก	 เพราะ
ลำไส้สั้น

-		คน	ลิงไม่มีหาง	หมี	
-		เขี้ยว	4	ซี่	ฟันตัด	8	ซี่	
			ฟันบด	20	ซี่	
-		เคี้ยวอาหาร	
-		น้ำลายเป็นด่าง	
-		กระเพาะเป็นกรดอ่อน	ๆ	
			น้ำย่อยคือ	HCI,			pepsin	
	 	 	และ	 rennin	มีน้อย	และเข้ม
ข้นน้อย	
	 	 	 เหมาะสำหรับย่อยโปรตีน	
จากพืช	

-	 	ลำไส้เล็กยาว	12	เท่า	ของลำ
ตัว	

-	 	 อาหารเดินทางช้า	 ๆ	 และใช้
เวลานาน	
อุจจาระไม่เหม็นมาก	 ดูดซึมช้า	
ถ้ากิน	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	เนื้อสัตว์	จะเกิด
การสะสมอุจจาระมีกลิ่นเหม็น
และสร้างสารพิษ	
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ขึ้นตามสไตล์อาหารฝรั่ง	 เราก็เป็นโรคและตายเหมือนฝรั่ง	 ซึ่งยุคก่อน
สงครามโลกครั้งที่	2	เราไม่ได้ป่วยตายแบบนี้	

	 ตะกรันที่มันแข็งอยู่ในลำไส้ใหญ่	 ถ้าเราแค่เอาน้ำสวนเข้าไปแล้วถ่ายออก	
นึกหรือว่าตะกรันมันจะออกมาให้เห็น	 แต่ถ้าแช่ไว้สัก	 20	นาที	มันก็มีโอกาสนิ่ม
และหลุดออกมาให้ท่านดูเป็นของรางวัลได้บ้าง	 การทำครั้งเดียวก็ไม่มีทางหมด	
เราไม่ได้เอาแปรงลวดเข้าไปขัดมันนะ	 แต่เอาน้ำไปแช่ให้มันนิ่มแล้วอาศัยการ
บีบของลำไส้ใหญ่ซึ่งตะกรันที่อยู่ตามหลืบที่มีอยู่มากมายก็มีโอกาสค่อย	ๆ	หลุด
ล่อนมาหมดได้	 หากทำต่อเนื่องในระยะแรกอย่าเว้นนานนัก	 ช่วงแรกควรทำ	 3	
วันติดต่อกัน	 ตะกรันพวกนี้ก็คือแหล่งสะสมพิษที่ก่อให้เกิดโรคภัยต่อร่างกาย
ของเรา	 แพทย์แผนไทยดั้งเดิมใครป่วยเป็นอะไรที่ดูแล้วมีพิษสะสมในตัวมากก็
มักจะสั่งยาลุให้ก่อนเสมอ	ยาลุคือยาถ่ายที่กระตุ้นให้ทั้งลำไส้เล็กและลำไส้ใหญ่
ขับเมือกออกมาไล่ของเสียที่สะสมออกมาทางอุจจาระ	

	 การสวนกาแฟ	 ก็เป็นการเอาพิษออกจากลำไส้ใหญ่พร้อมทั้งกระตุ้นตับให้
ขับพิษได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ที่จริงแล้วได้เปรียบกว่ายาลุ	 และนุ่มนวลกว่ายา
ลุตรงที่ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับระบบการย่อยและดูดซึมของลำไส้เล็ก	 แต่ยาลุสามารถ
ไล่พิษในลำไส้เล็กได้ด้วย	 ซึ่งก็ต้องอยู่ในดุลยพินิจของหมอว่าจะต้องไม่ไป
กระทบกระเทือนลำไส้เล็กจนเกินไป	การกินยาลุบ่อย	ๆ	ไม่อาจทำได้เพราะคนไข้
จะทรุดโทรม	 จึงไม่อาจขจัดตะกรันแข็งในลำไส้ใหญ่ได้หมด	 แต่การสวนทวาร
ด้วยกาแฟทำได้บ่อยถ้าจำเป็น	โดยไม่มีอันตรายถ้าทำถูกต้องและถูกเวลา	

	 การที่ผู้เขียนผู้ด้อยความรู้ด้อยปัญญาได้ให้ความเห็นเล็ก	 ๆ	 น้อย	 ๆ	 จาก
ประสบการณ์ที่พอมีอยู่บ้างก็ไม่ได้หมายความว่าจะถูกต้องถูกใจทุกท่านไปเสีย
หมด	 อะไรดีก็เก็บไว้	 อะไรเห็นว่าไม่ตรงใจก็ปล่อยผ่านไปเถิด	 โปรดใช้
วิจารณญาณของท่านไตร่ตรองตามแนวกาลามะสูตรที่พระพุทธเจ้าสอนไว้นั่น
แหละดีที่สุด	

อ้างอิง:	 	1.The	Liver	 	and	 	Gallbladder	 	Milacle	Cleannse	 	 	 	by	Andreas	
MoritZ	

	 2.ล้างพิษตับขับนิ่ว	ด้วยตนเอง	โดยนายแพทย์	สมยศ			กิตติมั่นคง	
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	 3.หยุดแก่……หยุดป่วย(บทที่	6)	โดยนายแพทย์	บุญชัย			อิศราพิสิษฐ์	

การรักษาโรคมะเร็งแบบบูรณาการ	(Integrative	Oncology)	

โรคมะเร็ง	 เป็นสาเหตุการตายอันดับต้นๆ	 ของทุกประเทศทั่วโลก	 เช่น
เดียวกับในประเทศไทย	 โรคมะเร็ง	 เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่ง	 จากสถิติ
ขององค์การอนามัยโลก	 อัตราการเสียชีวิตต่อจำนวนประชากรผู้ป่วย	 ในโรค
ต่าง	ๆ	 เช่นโรคติดเชื้อ	โรคหัวใจและหลอดเลือด	ในช่วง	10-20	ปีมานี้มีจำนวน
ลดลง	 เนื่องจากความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์	 แต่อัตราการเสียชีวิตต่อ
จำนวนประชากรผู้ป่วย	 ในโรคมะเร็ง	 ไม่เปลี่ยนแปลง	 และแนวทางการรักษา
โรคมะเร็ง	 จากสิบปีที่แล้วจนถึงปัจจุบัน	 ก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลง	 คือการรักษา
มาตรฐานยังคงใช้	การผ่าตัด	 รังสีรักษา	และเคมีบำบัด	 โดยมีตัวยาใหม่ๆ	 เพิ่ม
ขึ้นมา	 มีเครื่องมือทางรังสีรักษาใหม่ๆ	 เพิ่มขึ้นมาเป็นหลัก	 	 แต่ก็ไม่ได้ช่วยให้ผู้
ป่วยรอดชีวิตเพิ่มขึ้น	 แม้ว่าข้อมูลจากผู้แทนยาจะระบุแตกต่างไปว่า	 เป็นเพราะ
ยาใหม่ๆ	ทำให้อัตรารอดชีวิตจากมะเร็งเพิ่มขึ้น		แต่ก็มีผู้ค้นพบว่าเป็นการอาศัย
กลเม็ดทางสถิติ	 โดยหากนับจำนวนผู้ป่วยมะเร็งที่ยังมีชีวิตอยู่	 ในปัจจุบันเทียบ
กับ	 20	 ปีก่อน	 จะพบว่า	 มีผู้รอดชีวิตจากโรคมะเร็งเพิ่มขึ้น	 ทั้งนี้	 เมื่อเข้าไป
วิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียดแล้ว	 ความจริงเป็นเพราะว่า	 มีการวินิจฉัยมะเร็งใน
ระยะที่	 1	 เพิ่มมากขึ้นมากกว่าเมื่อ	 20	ปีที่แล้ว	จึงทำให้ผู้รอดชีวิตรวมเมื่อได้รับ
การวินิจฉัยว่าโรคมะเร็งเพิ่มมากขึ้น	แล้วมาสรุปว่าเป็นเพราะการมียาเคมีบำบัด
ตัวใหม่ๆ	 	ยา	 target	 therapy	ใหม่ๆ	 	แต่ถ้าหากว่าพิจารณาในส่วนของอัตรา
การเสียชีวิตจากโรคมะเร็ง	 กลับพบว่าอัตราการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งต่อ
ประชากรผู้ป่วย	 ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลย	ดังนั้น	แสดงว่า	การรักษามะเร็งเมื่อสอง
ทศวรรษที่แล้ว	 จนถึงปัจจุบัน	 ยังไม่ได้ผลดีอะไรเพิ่มขึ้นเท่าที่หวัง	 และอัตราการ
ตอบสนอง	 ตลอดจนอัตราการล้มเหลว	 ที่ผู้แทนยาชี้ให้ดูว่าดีกว่ายาเก่าๆ	 ส่วน
ใหญ่เป็นข้อมูลติดตามผลระยะสั้น	ในสถิติระดับกลุ่มศึกษา	(study	group)	 	แต่
เมื่อดูในระยะยาว	และเป็นสถิติระดับประชากร	(population)	พบว่าผู้ป่วยมะเร็ง	
ยังคงมีอัตราการเสียชีวิตเท่าเดิม		
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ปัจจุบัน	ความหมายของการรักษามะเร็งแบบบูรณาการ	จะหมายถึงทีมสห
วิทยาการที่ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์หลายสาขา	แต่ในบริบทของ	
Integrative	 Oncology	 ในที่นี้	 จะมีความหมายแตกต่างออกไป	 โดยแพทย์ทั่ว
โลกที่มีประสบการการรักษามะเร็งด้วยการแพทย์ทางเลือกบ้าง	 ด้วยเคมีบำบัด
บ้าง	 ด้วยรังสีรักษาบ้าง	 แต่มีความเห็นที่ตรงกันว่า	 จะต้องมองหาหนทางอื่น	 ที่
ปลอดภัยและได้ผลการรักษา	ดีกว่าการรักษาเดิมที่มีความเป็นพิษสูง	 	ได้มารวม
ตัวกัน	แล้วหาทุนสนับสนุนการวิจัยของกลุ่ม	เปรียบเทียบการรักษาแบบแผน	กับ
การรักษาแนวใหม่	 เพื่อค้นหาคำตอบที่ดีที่สุด	ของการรักษามะเร็ง	 เป็นแนวทาง
ที่กลุ่มแพทย์นี้เรียกว่า	Integrative	Oncology	

Integrative	 oncology	 มองปัญหาการเกิดโรคมะเร็งไปที่	 ปฏิกิริยาของ
ร่างกายที่มีต่อสิ่งแวดล้อม	 โดยร่างกายเสียสมดุลจากปัจจัยด้านพฤติกรรม	
อาหาร	 สารพิษ	 เชื้อโรคฯลฯ	 	 ติดต่อกันเป็นเวลานาน	 จนกระทั่งเซลล์ของ
ร่างกายสูญเสียความสามารถในการสร้างพลังงานไปและไม่สามารถนำ
ขบวนการหายใจของเซลล์แบบปกติมาใช้ได้	 ซึ่งจะส่งผลให้เซลล์ขาดพลังงาน	
ก่อให้เกิดการตายลงของเซลล์จำนวนมาก	 	 จุดนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการเกิด
มะเร็ง	โดยเป็นการตอบสนองของเซลล์ในการปรับเปลี่ยนการแสดงออกของยีน	
ตลอดจนกลายพันธ์เพื่อให้เซลล์สามารถใช้ทิศทางอื่นในการสร้างพลังงานหลัก	
เช่น	 เปลี่ยนจาก	 oxidative	phosphorylation	ไปเป็น	 glycolysis	คือ	การสลาย
น้ำตาลเป็นหลัก	นอกจากนี้ยังเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นอมตะ	ด้วยการไม่เข้าสู่
ระบบการตายลงตามธรรมชาติ	 และยังปรับเปลี่ยนตัวเองให้เจริญเติบโตอย่าง
รวดเร็ว	เพื่อให้มีจำนวนหน่วยสร้างพลังงานให้เพียงพอ		โดยในภาวะปกติเซลล์
อาศัยออกซิเจนและน้ำตาลจะได้พลังงาน	 38	 หน่วย	 แต่เมื่อใช้ออกซิเจนไม่ได้	
การสลายน้ำตาลโดยไม่ใช้ออกซิเจนจะได้พลังงานเพียง	 2	 หน่วยเท่านั้น	 โดย
พบว่าที่ผนังของเซลล์มะเร็ง	จะมีตัวรับน้ำตาล	(insulin	receptor)	มากกว่าปกติ
เกือบ	 20	 เท่า	 และเซลล์มะเร็งสามารถสร้างเอนไซม์หลายชนิดเพื่อย่อย
สารประกอบที่ปกติเซลล์ทั่วไปใช้ไม่ได้ให้กลายเป็นน้ำตาล	 เพื่อนำเข้าไปใช้ใน
เซลล์มะเร็ง	ดังนั้น	แนวทางการรักษามะเร็ง	จึงไม่ใช่เป็นเพียงแค่การ	แสวงหายา
ใดๆ	 ที่จะมาฆ่าเซลล์มะเร็งได้	 ไม่ว่าจะเป็นยาเคมีบำบัด	 หรือพืชสมุนไพร	 หรือ
อื่นๆ	เพราะวิธีการคิดมุมเดียวอย่างนั้น	ไม่ได้ผล	ไม่สามารถกำจัดมะเร็งได้อย่าง
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เบ็ดเสร็จ	 โดยเฉพาะเมื่อมะเร็งอยู่ในระยะคุกคามท้ายๆ	 	 โดย	 Integrative	
Oncology	 ให้ความสำคัญกับ	 โปรแกรมการรักษาแบบบูรณาการที่ครอบคลุม
ขบวนการต่างๆ		

DetoxiTication	 Program	 การตรวจสารพิษตกค้าง	 สารโลหะหนักสะสม	
และการกำจัดสารพิษออกจากร่างกาย	 ด้วยขบวนการขับพิษออกวิธีต่างๆ	 เช่น	
การรักษาระบบน้ำเหลือง	 การรักษาระบบลำไส้	 การรักษาระบบการขับสารพิษ
ของตับ	ฯลฯ	

Immune	Program	 	เนื่องจากภูมิต้านทานในผู้ป่วยโรคมะเร็ง	ไม่สามารถ
กำจัดเซลล์มะเร็งได้เอง	 เพราะเนื้อเยื่อมะเร็ง	 ส่งคำสั่งมาเบี่ยงเบนการทำงาน
ของระบบภูมิต้านทาน	 โปรแกรมการรักษาระบบภูมิต้านทาน	 จึงมีความจำเป็น	
และเป็นส่วนประกอบที่สำคัญมากอย่างหนึ่งของการรักษามะเร็งแบบบูรณาการ	
โดยการใช้ขบวนการต่างๆ	 เช่น	 Hematogenous	 Oxidation	 Therapy,	 DC	
vaccine,	 CIK	 vaccine,	 T	 cell	 therapy,	 NK	 cell	 therapy	 ตลอดจนวิตามิน	
สมุนไพร	อื่นๆ.	

Targeted	 Cancer	 Therapy	 Program	 เป็นการรักษาเพื่อกำจัดโรคมะเร็ง	 แตก
ต่างจากเคมีบำบัดทั่วไป	 ที่เป็นการออกแบบการรักษาเพื่อหวังผลเฉพาะจุดที่
เป็นโรคมะเร็ง	ตัวอย่างของการรักษาในกลุ่มนี้	เช่น		

*Insulin	 potentiated	 fractinated	 chemotherapy	 -	 การใช้อินซูลินเพื่อ
เปลี่ยนแปลงผนังเซลล์แล้วใข้เคมีบำบัดขนาดต่ำ	 เพื่อให้ตัวยาเข้าไปเฉพาะที่
เซลล์มะเร็งเท่านั้น	และให้กระทบกระเทือนเซลล์อื่นน้อยที่สุด	

*Mega	vitamin	C	with	ALA	with	Menadione	เป็นการใช้	vitamin	C	ขนาดสูง
เพื่อสร้าง	 H2O2	 ซึ่งเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งสูง	 แต่เป็นพิษต่อเซลล์ร่างกายต่ำ	
(เซลล์ร่างกายใช้ออกซิเจน	 จึงมีเอนไซม์สำหรับย่อยH2O2	 ซึ่งถือเป็นอนุมูล
อิสระจากออกซิเจน	 ส่วนเซลล์มะเร็งไม่สามารถใช้ออกซิเจนได้	 จึงไม่ผลิต
เอนไซม์ในการย่อยอนุมูลอิสระจากออกซิเจน)	

*	 Artesunate	 with	 Fe	 เป็นการสร้างอนุมูลอิสระที่ระดับเซลล์มะเร็ง	 โดยสาร
สกัดจากพืช	
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*	 Amygdalin	 infusion	 เป็นตัวยาเคมีพืช	 ที่ได้จากเมล็ดแอปริคอท	 ซึ่งเซลล์
ร่างกายทั่วไป	 ไม่สามารถใช้	 amygdalinได้	 แต่เซลล์มะเร็ง	 ความที่ต้องใช้
น้ำตาลมาก	 จึงผลิตเอนไซม์	 beta-glucosidase	 เพื่อย่อยน้ำตาลออกมาแต่จะ
ปลดปล่อย	 cyanide	ซึ่งเข้าไปทำลายเซลล์มะเร็ง	 เฉพาะตำแหน่งที่มีเซลล์มะเร็ง
อยู่	เป็นต้น	

Stop	making	cancer	Program	การรักษามะเร็งให้หายไป	ไม่ได้เป็นเรื่อง
ยาก	ไม่ว่าจะใช้การผ่าตัด	 เคมีบำบัด	ฉายแสง	ใช้สมุนไพร	ฯลฯ	แต่สิ่งที่สำคัญ
กว่า	 คือ	ทำอย่างไรร่างกายจึงจะไม่สร้างมะเร็งขึ้นมาอีก	 อะไรเป็นตัวกระตุ้นให้
ร่างกายของผู้ป่วยคนนั้นๆ	 ก่อเซลล์มะเร็งขึ้นมา	 	 ซึ่งสาเหตุสำคัญคือ	 สิ่ง
แวดล้อมในระดับเซลล์	 ซึ่งสุดท้ายแล้ว	 ล้วนมาจากสิ่งที่รับประทานเข้าไป	 สิ่งที่
หายใจเข้าไป	และสิ่งที่ผลักดันจากภายใน	กล่าวคือ	อาหาร	อากาศ	อารมณ์	 	ซึ่ง
จะต้องเข้าโปรแกรมฟื้นฟูอย่างเป็นระบบ	 เพื่อปรับปรุงร่างกาย	 ไม่ให้สร้างเซลล์
มะเร็งขึ้นมาอีก	

ตัวอย่างผู้ป่วย	

คุณ	 L	 เป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองระยะลุกลาม	มีก้อนที่คอ	ศรีษะ	สมอง	 เคย
ได้รับการรักษาด้วยเคมีบำบัดและโรคสงบลง	 2	 ปี	 จากนั้นโรคกลับมาและไม่
ตอบสนองต่อเคมีบำบัดในครั้งที่สอง	 จึงได้ยุติการรักษา	 และหันมาหาแนวทาง
อื่น	 คุณ	 L	 ได้เข้าโปรแกรมการรักษาอย่างเข้มงวดเป็นเวลา	 4	 เดือนติดต่อกัน	
จากนั้น	ก้อนมะเร็งทั้งหมดยุบลง	และติดตามผลเป็นเวลาสองปี	ยังปกติ	

คุณ	 P	 เป็นมะเร็งเต้านมระยะสุดท้าย	 โรคลุกลามไปปอด	 ต่อมน้ำเหลือง	
ก่อนหน้านี้เคยรักษาด้วยการผ่าตัด	 ฉายแสง	 และเคมีบำบัด	 โรคหายไป	 4	 ปี	
จากนั้น	 โรคกลับมาอีก	 	 จึงคิดว่าการรักษาที่ทำมา	 ไม่ได้ผล	 และไม่ต้องการ
รักษาด้วยวิธีเดิม	 จึงหันมาหาแนวทาง	 integrative	 oncology	 หลังการรักษาไป	
3	เดือน	โรคสงบ	โดยผลตรวจทางรังสีวิทยาบ่งชี้การตอบสนองต่อการรักษา	ได้
พักการรักษาไป	 6	 เดือน	 จากนั้นมีร่องรอยการดำเนินโรค	 จึงเข้าโปรแกรมการ
รักษาต่ออีก	 2	 เดือน	 มีการตอบสนองที่ดี	 ขณะนี้อยู่ในช่วง	 maintenance	 คือ	
ทำการรักษาเดือนละ	2-4	ครั้ง	
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คุณ	S	เป็นมะเร็งลำไส้ระยะที่สาม	หลังจากการผ่าตัดไปแล้ว	คุณ	S	ปฏิเสธ
การฉายแสง	 และเคมีบำบัด	 เนื่องจากญาติ	 ป่วยด้วยโรคนี้	 และเสียชีวิตอย่าง
ทรมานคุณภาพชีวิตตำ่ช่วงที่รักษาตัวอยู่	 	 ได้เข้าโปรแกรมบำบัด	 เพื่อกำจัด
เซลล์มะเร็งที่หลงเหลืออยู่	 แบบไม่ใช้เคมีบำบัด	 เมื่อครบ	 3	 เดือน	 จบการรักษา	
ติดตามผลในปีที่ห้า	ยังไม่มีการกลับมาของโรค	

คุณ	 B	 เป็นมะเร็งเต้านม	 ระยะที่สาม	 เข้ารับการผ่าตัดเรียบร้อยแล้ว	 หลัง
ผ่าตัดไม่ยอมไปรับเคมีบำบัด	 และการฉายแสงตามที่แพทย์นัด	 	 ได้เข้ามา
ปรึกษาเมื่อผ่าตัดไปแล้วประมาณหนึ่งเดือน	เพื่อขอแนวทางธรรมชาติแบบไม่ใช้
ยาเคมี	 	 ได้เข้าโปรแกรมรักษาเป็นเวลาสองเดือน	 แล้วกลับบ้านที่ต่างจังหวัด		
ติดตามการรักษา	ในปีที่แปด	ยังปกติดี	

อนึ่ง	 โปรดเข้าใจว่า	 ไม่ทุกคนที่มีการตอบสนองที่ดี	 และไม่สามารถใช้
ตัวอย่างนี้เป็นบรรทัดฐานว่าจะได้ผลลัพท์อย่างนี้เสมอไป	 ดังนั้น	 การตัดสินใจ
ใดๆ	 ในการรักษาควรอยู่ในความดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ	 เพื่อทราบทาง
เลือก	ผลลัพท์	ผลข้างเคียง	และเข้ารับการรักษากับแพทย์ที่ท่านไว้วางใจ	หากว่า
ท่านไม่ไว้วางใจแพทย์ที่ตัวเองรักษาอยู่	 พึงทราบว่าเป็นสิทธิของท่าน	 และขณะ
เดียวกันก็เป็นความรับผิดชอบของท่าน	 หากว่าท่านหันไปใช้การรักษาอื่น	 แล้ว
ผลการรักษาไม่เป็นไปตามที่หวังไว้		

 Absolute	Health	ได้ร่วมมือกับสถาบัน	Oasis	of	Healing	อริโซน่า	ในด้าน	
Integrative	 Oncology	 เช่น	 IPT,	 B17,	 Artesunate,	 etc.	 นอกจากนี้ได้ใช้	
เทคโนโลยีรักษามะเร็งด้วยความร้อน	 Local	 Hypertheramia	 and	 Systemic	
Hyperthermia	ประเทศเยอรมันนี	ส่วนการใช้วัคซีนมะเร็ง	ได้ร่วมมือกับสถาบัน
ในญี่ปุ่นและเยอรมัน	www.absolute-health.org									

http://www.absolute-health.org
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ข่าวดีสำหรับผู้ที่มี Cholesterol สูง

Dr. Malcolm Kendrick แพทย์ผู้มีชื่อเสียงของอังกฤษ ได้ค้นคว้า “ความ
จริง” ของเรื่องคอเลสเตอรอล (Cholesterol) ซึ่งเป็นที่หวาดกลัวของคนทั่วโลก
ในยุคนี้ และได้เขียนหนังสือ “The Great Cholesterol Con” อาจแปลเป็นไทยว่า 
การหลอกลวงครั้งยิ่งใหญ่เรื่อง Cholesterol ซึ่งเป็นหนังสือกำลังขายดีอย่างเท
น้ำเทท่าในอังกฤษ มูลนิธิจึงได้เรียบเรียง สรุป และนำเสนอเรื่องที่ทุกคนควร
อ่าน เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจ เลือกแนวทางดูแลสุขภาพของท่าน ด้วย
ความปรารถนาดีอย่างจริงใจ มิได้มุ่งหวังจะโจมตีหรือขัดผลประโยชน์ใคร
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สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดร่างกายจะสร้าง Cholesterol ขึ้นมาในตัวของมัน
เองอยู่ตลอดเวลา หากว่า Cholesterol เป็นสิ่งไม่ดีแล้วธรรมชาติจะสร้างขึ้นมา
ทำไม? เราควรคิดกลับไปหาธรรมชาติ ซึ่งควรเป็นคำตอบที่ถูกต้อง

ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ Cholesterol เกิดขึ้นมานานแล้ว เพราะมีผู้ต้องการสร้าง
ภาพ Cholesterol ให้เป็นผู้ร้ายโดยใช้เงินมหาศาล ส่งเสริมให้กินน้ำมันถั่ว
เหลือง น้ำมันข้าวโพด น้ำมันปาล์ม ฯลฯ โดยมีบริษัทยาเริ่มให้ข่าวที่เหมือน
เป็นการให้ความรู้มาก่อนว่า Cholesterol เป็นสิ่งที่น่ากลัว ถ้า Total Cholesterol 
สูงเกิน 200 mg/dl  (เดิม300และ250) ก็ควรกินยาลดไขมันในเลือด ซึ่งวงการ
แพทย์ส่วนใหญ่ก็เห็นดีเห็นงาม จากข้อมูล (Medical Journal) ที่บริษัทยาอยู่
เบื้องหลังการทำวิจัยแบบลำเอียง เลือกกลุ่มข้อมูลบางส่วนที่จะเข้าทางบริษัทยา
เท่านั้น แล้วทำการเผยแพร่ให้แพทย์และสาธารณะชนให้หลงหวาดกลัวโรค
หัวใจ จึงยอมกินยาลดไขมันที่แพทย์แนะนำให้กิน 

หนังสือ The Great Cholesterol Con โดย Dr. Malcolm Kendrick

นี่เป็นข้อมูลจากอังกฤษ ซึ่งไม่ถูกครอบงำโดยบริษัทยา เหมือน FDA (Food & 
Drug Administration) ในอเมริกา ปกหน้าของหนังสือเล่มนี้เขียนไว้ว่า “This 
book will change the way you think about heart disease forever” เพราะเรา
ถูกล้างสมองให้เชื่อว่าโรคหัวใจเกิดจาก Cholesterol สูง ตอนหลังมีแพทย์
หลายคนคัดค้านว่าไม่เป็นความจริง เพราะ Cholesterol จะสูงหรือต่ำก็เป็นโรค
หัวใจตายเท่ากัน
ญี่ปุ่นเป็นอีกประเทศที่ประชากรอายุยืนที่สุดและไม่โดนครอบงำโดยข้อมูลจาก
ฝรั่งอเมริกัน ลองมาดูว่า คนญี่ปุ่นกินอย่างไร 
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Cholesterol levels 1958 = 3.9mmol/l
Cholesterol levels 1999 = 4.9mmol/l

จากข้อมูลจะเห็นว่า Total Calories ในปี 1958 ค่อนข้างสูง ถึง 2,837 แต่ใน
ปี 1999 กลับลดลงมาเหลือแค่ 2,202 ลดลงจากอะไร ลองดูที่ Carbohydrate 
intake เดิม 84% ลดการบริโภคมาเหลือ 62% และเพิ่มโปรตีนจากเดิม 11% เป็น 
18% แต่ดูอันสุดท้าย Fat intakeการบริโภคไขมัน) เพิ่มจาก 5% เป็น 20% กิน
น้ำมันเพิ่มขึ้นถึง 400% ทำให้ Total Cholesterol ของคนญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 20% แต่ดู
ผลจากกราฟข้างล่าง

Changes in Japanese diet, 1958 
– 1999 

1958 1999

Total Calories 2,837 2,202

Carbohydrate intake % calories 84 62

Protein intake % calories 11 18

Fat intake % calories 5 20

Fig. 20 Coronary Heart Desease mortality in Japanese men, 1965 - 95 

อัตราการตายด้วยโรคหัวใจระหว่างปี 2499-2529
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อัตราการตายลดลงถึง 6 เท่า โดยการลด Carbohydrate เพิ่ม Protein และ ไข
มัน(ดี)

ลองมาดูอัตราการตายด้วยโรคหัวใจเทียบกับระดับCholesterol ของประเท
ศอื่นๆกันบ้าง

              

                                                                      1  mmol/1  =  38.46  mg/dl

Fig. 21 Death rates from stroke in Japanese men (aged 60 - 69), 1950 - 95 

อัตราการตายด้วยโรคเส้นเลือดในสมองอุดตัน
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จากกราฟ Average Cholesterol Levels ของขาว Aboriginals (คนพื้นเมืองใน
ออสเตรเลีย) ต่ำที่สุด แต่กลับอัตราการตายสูงที่สุด ในทางกลับกัน ระดับ 
Cholesterol ของ Switzerland สูงที่สุด แต่อัตราการตายกลับต่ำสุด

เมื่อเริ่มตระหนักว่าผลการวิจัยที่ว่า Cholesterol สูงทำให้เสี่ยงต่อการเกิดโรค
หัวใจนั้น ไม่เป็นความจริงตามที่บริษัทยามาขู่ บริษัทยาเหล่านั้นจึงเบี่ยงเบน
ความสนใจว่าดู Total Cholesterol ไม่พอ ต้องดูละเอียดลงไปถึง LDL และ HDL 
โดยสร้างผู้ร้ายตัวใหม่ให้ LDL มีวิจัยตัวใหม่ชี้ว่า LDL เป็น Bad Cholesterol 
และ HDL เป็น Good Cholesterol 

แต่เชื่อหรือไม่ว่าแท้ที่จริง ทั้ง LDL และ HDL ไม่ใช่ Cholesterol ทั้งคู่!!  หลอก
กันได้ทั่วโลก!

LDL ย่อมาจาก Low-Density Lipoproteins

HDL ย่อมาจาก Hi-Density Lipoproteins “คุณแน่มากที่สามารถทำให้ทั้ง
แพทย์และประชาชนเชื่อว่า LDL และ HDL เป็น Cholesterol” 

Lipoproteins คือ รูปแบบหนึ่งของไขมันผสมกับโปรตีน ที่สามารถละลายน้ำได้ 
และสามารถเคลื่อนตัวไปในกระแสเลือดได้ ส่วน Cholesterol คือ สารชีวเคมีอีก
รูปแบบหนึ่งซึ่งไม่สามารถละลายในน้ำได้ มันจึงต้องเข้าไปแทรกตัวอยู่ข้างใน 
Lipoprotein เพื่อที่จะใช้เป็นพาหนะนำพา Cholesterol เข้าไปในกระแสเลือด
และไปซ่อมแซมส่วนต่างๆ ของร่างกายได้ ซึ่ง Cholesterol เป็นสิ่งที่ร่างกายเรา
สร้างขึ้นมาเองประมาณ 90% และมีความจำเป็นต้องใช้อย่างมาก! ร่างกายจะ
ทรุดโทรมอย่างรวดเร็วถ้า Cholesterol ต่ำกว่า 200 ดังนั้นความเชื่อที่บอกว่า 
Cholesterol สูงแล้วมีโอกาสตายด้วยโรคหัวใจ ไม่เป็นความจริง ตรงกันข้าม ถ้า
คุณกินยาลดไขมันเพื่อให้ Cholesterol ต่ำกว่า 200 อาจทำให้คุณเป็นโรคหัวใจ
วายตายเฉียบพลันได้สูงกว่า 3 – 4 เท่าของคนที่ไขมันสูงกว่า 200 แต่ไม่ได้กิน
ยา
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ความจริงเกี่ยวกับ Cholesterol

Cholesterol (คอเลสเตอรอล) หรือที่บริษัทยาครอบงำให้เรียกกันทั่วไปว่า “ไข
มันในเลือด” ถูกแบ่งประเภทเป็น Cholesterol ตัวดี (HDL) และ Cholesterol ตัว
เลว (LDL) แต่รู้หรือไม่ว่า Cholesterol นั้น “ไม่ใช่ไขมัน” เพียงแต่เป็นสารที่
คล้ายไขมัน คือมีคุณสมบัติไม่ละลายในน้ำ โครงสร้างทางโมเลกุลของสารที่
เป็นไขมันหรือกรดไขมัน จะมีส่วนประกอบทางชีวเคมี (Biochemistry) คือ 
คาร์บอน ออกซิเจน และไฮโดรเจน ลองไปเช็คหนังสือชีวเคมีดูท่านจะรู้ว่า 
Cholesterol มีโครงสร้างโมเลกุล ที่ไม่ใช่ไขมันแน่นอน แล้วใครล่ะที่เสี้ยมสอน
ให้วงการแพทย์เรียก Cholesterol ว่า ไขมันในเลือด และเรียก HDL ว่า 
Cholesterol ตัวดี และ LDL ว่า Cholesterol ตัวเลว เพราะทั้ง HDL และ LDL ก็
ไม่ใช่ Cholesterol เด็ดขาด (โปรดดูภาพประกอบ)

รูปที่ 1  :  ส่วนประกอบของ Lipoprotein

HDL มาจากคำว่า High Density Lipoprotein และ LDL มาจากคำว่า Low 
Density Lipoprotein, Lipoprotein เป็นสารประกอบระหว่างไขมัน (เช่น 
Triglyceride) และ Protein ซึ่งละลายในน้ำเลือดได้ แต่ Cholesterol ไม่สามารถ
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ละลายในน้ำเลือดได้ จึงจำเป็นต้องแทรกตัวใน Lipoprotein เข้าไปด้วยจึงไปกับ
กระแสเลือดได้ 

ทำไมร่างกายถึงสร้าง Cholesterol ขึ้นมา
ตับสร้าง Cholesterol ขึ้นมาประมาณ 90% มันมีความจำเป็นอย่างยิ่งยวด
สำหรับร่างกายเรา เพราะอวัยวะทุกส่วนถูกสร้างขึ้นมาจาก Cholesterol ทั้งยัง
ทำหน้าที่ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ และเป็นส่วนประกอบของฮอร์โมนต่างๆ 
อันตรายอย่างยิ่งหากระดับ Cholesterol ในเลือดต่ำกว่า 200 เพราะจะทำให้
ร่างกายซ่อมแซมตัวเองไม่ทัน ฉะนั้นไม่มีเหตุผลที่จะต้องกินยาลดระดับ 
Cholesterol ในเลือด เพียงการหลงเชื่อว่า Cholesterol เป็นผู้ร้าย โดยไม่เข้าใจ
ว่า เรากำลังเป็นเหยื่อของบริษัทยา

ที่มาของยาลด Cholesterol  ชื่อ  Statin 
มาจากชื่อเต็มว่า Lovastatin เป็นยาเบื่อซึ่งใช้เบื่อสัตว์ แต่ภายหลังถูกค้นพบว่า
เมื่อใช้ปริมาณน้อยๆ มีผลช่วยลด Total Cholesterol ได้ แต่คุณกำลังเริ่มสะสม
สารพิษในร่างกายไปทีละนิดๆ 

Lipoprotein คืออะไร
Lipoprotein หมายถึง Lipid (ไขมัน) ที่จับอยู่กับโปรตีนด้วยแรงดึงดูดทาง
กายภาพที่ไม่ใช่พันธะโควาเลนต์ ในน้ำเลือดหรือพลาสมา (Blood Plasma) 
จะมี Lipoprotein หลายชนิดทำหน้าที่ขนส่งลิปิดจากลำไส้เล็กไปยังตับ และจาก
ตับไปยังแหล่งสะสมไขมันและเนื้อเยื่ออื่นๆ เพื่อที่จะนำไปเลี้ยงและซ่อมแซม
ส่วนที่สึกหรอของร่างกาย
Lipoprotein แต่ละชนิดจะมีปริมาณ Lipid และ Protein แตกต่างกัน ทำให้มี
ความหนาแน่นต่างกัน สามารถแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มตามค่าความหนาแน่นคือ 
Chylomicron, Very Low Density Lipoprotein (VLDL) , Low Density 
Lipoprotein (LDL) และ High Density Lipoprotein (HDL) แต่ละชนิดมีองค์
ประกอบเป็น โปรตีน, Cholesterol, Phospholipid และ Triglyceride ดังแสดงใน
ตารางและรูปที่ 2
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องค์ประกอบหลักของ Lipoprotein ทั้ง 4 ชนิด 

(ที่มา : http:///bcs.wiley.com/he-bcs/Books?
action=index&itemId=0471661791&bcsId=2779)

รูปที่ 2 : Relative sizes of Lipoproteins

• Chylomicron คือ โปรตีนแต่ไม่ค่อยมีใครพูดถึง
• VLDL ก็คือ Lipoprotein ชนิดหนึ่ง 
• LDL ถูกเรียกผิดๆ ว่า Bad Cholesterol
• HDL ซึ่งเป็น Lipoprotein ที่ขนาดเล็กที่สุด แต่ก็ถูกเรียกผิด ๆ ว่า Good 

Cholesterol
• ทั้ง LDL และ HDL เมื่อดูตามโครงสร้างทางชีวโมเลกุลจะเห็นว่าไม่มีส่วน

ประกอบของ Cholesterol อยู่เลย ดังนั้นมันจึงไม่ใช่ Cholesterol แต่มัน
คือ Lipoprotein

ข้อมูลอีกอันหนึ่งเกี่ยวกับ LDL มีการเก็บข้อมูลของคนอินเดียและคนอเมริกันผิว
ขาวที่อาศัยอยู่ในอเมริกา ดังตารางข้างล่าง (จากหนังสือหน้า 121)

http://bcs.wiley.com/he-bcs/Books?action=index&itemId=0471661791&bcsId=2779
http://bcs.wiley.com/he-bcs/Books?action=index&itemId=0471661791&bcsId=2779
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จากตาราง คนอินเดีย มีอัตราความอ้วน , ความดัน, LDL, สูบบุหรี่น้อยกว่าคน
อเมริกันผิวขาวมากมาย แต่อัตราการตายของคนอินเดียกลับสูงกว่ามากมาย
หลายเท่า และสาเหตุของการตายที่มีอัตราสูงที่สุดคือโรคหัวใจ

ทำไมข้อมูลต่อไปนี้ไม่ถึงมือผู้บริโภค?  

Journal of the American Medical Association in 1995 : (จากหนังสือหน้า 
123)

Our findings do not support the hypothesis that hypercholesterolemia or 
low HDL-C are important risk factors for allcause mortality, coronary 
heart disease mortality, or hospitalization for myocardial infarction or 
unstable angina in this cohort of persons older than 70 years.

สรุป สมาคมแพทย์อเมริกาแถลงไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 ว่า สมมุติฐานที่ว่า 
Cholesterol สูง และ HDL ต่ำ เป็นเรื่องที่น่ากลัว เสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและ
หัวใจวายนั้น ไม่เป็นความจริง , ทำไมเมืองไทยทั้งประเทศไม่มีใครรู้หรือสนใจ 
แต่สนใจที่จะทำตามข้อมูลที่บริษัทยาให้มากกว่าเพราะอะไร?

Journal of the American Geriatric Society in 1991 : 

Elevated total cholesterol was not found to be associated with CHD 
mortality in older men.

National Centre for Health Statistics :

the figures from Asian Indians in the USA were as follows:

Risk Factor Asian Indians Caucasians

Rate of obesity 4.2% 22.6%

Rate of Hypertension 14.2% 19.1%

Percentage with High LDL 13.7% 22.3%

Smoking rate 1.3% 27.1%
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Although coronary heart disease remains a leading cause of death and 
disability in old age, the relationship of serum cholesterol level to risk 
of coronary heart disease in old age is controversial. Data for 2,388 
white person aged 65 – 74 … were examined to determine the 
relationship of serum cholesterol level to coronary heart disease 
incidence… there was no overall relationship between serum 
cholesterol level and coronary heart disease risk in either men or 
women…

สรุป ข้อมูลจากสถาบันต่างๆ ที่น่าเชื่อถือประกาศมาตั้งแต่ พ.ศ. 2534 ว่า 
ถึงแม้โรคหัวใจเป็นสาเหตุการตาย และความพิการสำหรับผู้สูงอายุแต่ว่าความ
สัมพันธ์ระหว่าง ระดับ Cholesterol กับความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจ ไม่มี
ความเกี่ยวข้องกัน.....ทำไมเราไม่เคยได้ยิน?

ทำไมข้อมูลเหล่านี้จึงไม่ได้รับการเผยแพร่??

พฤติกรรมของบริษัทยา

บริษัท Rosuvastation (Crestor) ซึ่งเป็นบริษัทผลิตยาขนาดเล็ก ใช้เงินใน
การส่งเสริมการขายยากลุ่ม Statin ในปีแรกสูงถึง 1 พันล้านเหรียญ  ยังไม่รวม
อีก 6 บริษัทที่ใหญ่กว่ามากได้ส่งเสริมการขายไปก่อนแล้วแต่ไม่เปิดเผยถึงงบ
ประมาณนี้ 

บริษัทยาจะเซ็นสัญญากับนักวิจัยว่าห้ามเปิดเผยข้อมูล โดยจะเลือกเปิด
เผยเฉพาะข้อมูลที่มีผลประโยชน์กับบริษัทเท่านั้นและจ่ายเงินให้นักหนังสือพิมพ์
เพื่อไปเขียนเชียร์ผลิตภัณฑ์ จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ แล้ว
ให้ข้อมูลการวิจัยซึ่งมีสถาบันที่ดูน่าเชื่อถือรับรองผล ให้กับหมอโดยตรง 
ครอบงำ FDA เมื่อ FDA จะยอมรับยาอะไรก็ต้องผ่านการทดสอบในวิธีการที่
ต้องใช้ทุนสูงมาก ตามแนวทางที่บริษัทยาตั้งไว้ แล้วประกาศเป็นกฎหมาย
บังคับใช้ ด้วยกระบวนการและวิธีต่างๆ ที่ได้กล่าวมาและพยายามผลักดันให้ 
ข้อมูลผลการวิจัยของบริษัทยาแทรกซึมเข้าไปในหลักสูตรการแพทย์ 

ผลเสียของ Statin (ตัวยาที่ใช้ในยาลดCholesterol)
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- ทำให้ปวดกล้ามเนื้อ

- เป็นโรคกล้ามเนื้อสลาย

- ในอเมริกามีผู้เสียชีวิตโดยตรงกับการใช้ยานี้ไปแล้ว 416 คน (เก็บข้อมูล 
6 ปี)

- มีพิษทำลายระบบประสาท ทำให้สูญเสียความจำ มึนงง เวียนหัว

ข้อมูลที่มีแนวโน้มว่าจะเป็นผลเสีย

- มีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็ง

- มีโอกาสเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจ มากกว่าคนที่ไม่ได้กินยานี้ถึง 3 เท่า

Statin ปัจจุบันเป็นยาอันดับ 1 ที่สร้างผลกำไรมหาศาลให้กับบริษัทยาทั่วโลก 
(ยกเว้นบริษัท Bayer ของเยอรมัน ที่มีจรรยาบรรณและได้ถอนตัวออกจากตลาด
ไปเมื่อปี 2001 เนื่องจากติดตามผล แล้วพบว่ามีผู้เสียชีวิตโดยตรงจากการใช้ยา
นี้ถึง 40 คน) 

ลองย้อนกลับไปดูชีวิตมนุษย์เมื่อหมื่นปีก่อนางกายของเราถูกสร้างมาให้ทำ
อะไร กินอะไร และใช้ชีวิตยังไง ถ้าหากเราใช้ชีวิตถูกต้องตามที่ธรรมชาติ
ออกแบบมา ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องกินยา

สรุป 
              LDL และ HDL ไม่ใช่ Cholesterol และ Cholesterol เองก็ไม่ใช่ไขมัน 
เป็นความเข้าใจผิดหรือถูกบิดเบือนอย่างสิ้นเชิงที่ไปเรียก LDL ว่า “Bad 
Cholesterol” และเรียก HDL ว่า “Good Cholesterol” และระดับ Cholesterol ที่
สูงไปบ้างก็ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายแต่อย่างใด ตรงกันข้าม หากระดับ 
Cholesterol ในเลือดต่ำร่างกายจะไม่สามารถซ่อมแซมตัวเองและสร้างฮอร์โมน
ได้ทัน อันเป็นสาเหตุของโรคแห่งความเสื่อมต่างๆ    

เริ่มมีกระแสที่ถือว่าทันสมัยที่ว่าดู LDL อย่างเดียวไม่พอ ต้องดูให้ละเอียด
ไปถึง VLDL บางท่านก็บอกว่ามันเล็กกว่า LDL ตรวจยาก! โปรดดูรูปที่ 2 ท่าน
จะเข้าใจว่า “โดนบริษัทยาหลอกอีกแล้ว!”
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ที่มา : หนังสือ The Great Cholesterol Con โดย Dr. Malcolm Kendrick ISBN 
978-1-84454-610-7

ถ้า Cholesterol ไม่ใช่ผู้ร้ายตัวจริง แล้วอะไรเป็นสาเหตุของโรคหัวใจที่แท้
จริง? 

อันดับ 1  คือ  ความเครียด ความเร่งรีบ ความโกรธ  ความตื่นเต้น  การ
แข่งขัน  ความกดดัน  ตลอดจน  ความเครียด จากการสูญเสียคู่ชีวิต  การน้อย
เนื้อต่ำใจ เป็นต้น 

ความเครียดทำให้ร่างกายขับฮอร์โมนร้ายออกมาเป็นชุด เช่น  ฮอร์โมน
จากต่อมหมวกไต ทำให้หัวใจเต้นเร็ว ความดันสูง เป็นต้น 

ตัวอย่างในวันชิงแชมป์ฟุตบอลโลกที่ผ่านมาประเทศผู้แพ้ อัตราการตาย
ด้วยโรคหัวใจวายสูงขึ้นกว่าวันธรรมดาหลายเท่า ตรงกันข้าม ฝ่ายประเทศที่
ชนะการตายด้วยโรคหัวใจวายคืนนั้นน้อยกว่าปกติ เพราะฉะนั้นท่านผู้เป็นแฟน
ฟุตบอล แฟนมวย พึงมีสติ ระวังคอยควบคุมอารมณ์ตื่นเต้นให้ดีในการเชียร์
กีฬา

ท่านคงมีคำถามในใจว่า  ทำไมชาว  Aborigin  คนพื้นเมืองดั้งเดิมใน
ออสเตรเลียซึ่งมีระดับ LDL ต่ำมาก แต่ทำไมถึงมีอัตราด้วยโรคหัวใจสูงกว่า
ฝรั่งออสเตรเลียนมากมาย  คำตอบคือชาว  Aborigin  มีความเครียดอย่างมาก
จากการถูกกดขี่  ข่มเหง  ดูถูกจากพวกฝรั่งมาช้านาน   พวกนี้เครียดมากเข้าก็
หันไปกินเหล้า  ก็ยิ่งมีปัจจัยเสี่ยงเพิ่มขึ้นไปอีก

ทำนองเดียวกันชาวอินเดียที่อยู่ในอเมริกา  ทั้งที่กินมังสวิรัติกันเป็นส่วน
ใหญ่  กินเหล้า  สูบบุหรี่  ก็น้อยกว่าฝรั่งอเมริกันมาก  LDL  ก็ต่ำกว่ามากมาย  
แต่หัวใจวายสูงกว่าฝรั่งหลายเท่า   เพราะชาวอินเดียในอเมริกาไม่ได้รับการ
ยอมรับจากสังคม  ถูกตั้งข้อรังเกียจ  กีดกัน  มีความเครียดสูงมาก

จะเห็นได้ว่าคนไทยที่อาศัยอยู่ในเมืองหลวงมีความเครียดมากกว่าอยู่ใน
ชนบทมาก  สังเกตดูอัตราการตายด้วยโรคหัวใจและมะเร็งสูงกว่าคนต่าง
จังหวัดอย่างชัดเจน  แน่ละครับปัจจัยอื่น ๆ มีผลด้วยเช่น  อากาสเสีย  มลพิษ
ต่าง ๆ  ขาดการออกกำลังกาย เป็นต้น  แต่ความเครียดเป็นปัจจัยสำคัญแน่นอน
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อันดับ 2  คือ  การอักเสบของผนังหลอดเลือด

สาเหตุที่สำคัญที่ทำให้หลอดเลือดอักเสบคือ การที่มีเชื้อแบคทีเรียหลุด
เข้าไปในการแสโลหิต โดยเริ่มจากเหงือกหรือฟันอักเสบ แบคทีเรียจะหลุด
เข้าไปทางเส้นเลือดผ่านที่เหงือก เมื่อเจอจุดอ่อนที่ใดจะเข้าจู่โจมจนผนังหลอด
เลือดเริ่มอักเสบ คล้ายบาดแผลขนาดจิ๋ว   LDL มีหน้าที่ตามธรรมชาติ เสมือน
ปูนฉาบที่เข้าซ่อมผนังกำแพงที่เริ่มร้าว เมื่อ LDL เข้าไปปิดแผลก็มีเกิดรอยนูน
ขึ้นเล็กน้อยในหลอดเลือด ก็เป็นจุดที่มักมีโลหะหนักและแคลเซียมเข้ามาเกาะ
สมทบ หากการอักเสบยังเกิดขึ้นซ้ำที่บ่อย การพอกดังกล่าวก็จะหนาขึ้นจนอุด
ตัน ยิ่งเกิดความเครียดขึ้น การจับตัวของเกล็ดเลือดในจุดเหล่านี้ ก็จะอันตราย
ยิ่งขึ้น   มีข้อสังเกตจากผู้ที่ไม่ใช่บริษัทยาว่าประมาณ  50% ของผู้ที่หัวใจวาย มี
ระดับ LDL ต่ำ การอักเสบของหลอดเลือดน่าเป็นสาเหตุสำคัญของเส้นเลือดอุด
ตัน  การทำ Oil Pulling ด้วยการอมน้ำมันมะพร้าว แล้วใช้ปากบังคับให้น้ำมัน
มะพร้าวผ่านซอกฟันไปมา 20 นาที Lauric  Acid ในน้ำมันมะพร้าวจะช่วยฆ่าเชื้อ
โรคในซอกฟันและเหงือก หากทำก่อนนอนและเมื่อตอนตื่นนอน จะรู้สึกด้วย
ตนเองว่าปากสะอาดกว่าวิธีใดๆ และอาจช่วยป้องกันโรคหัวใจจากสาเหตุ
หลอดเลือดอักเสบได้ถึง 50% คุ้มยิ่งกว่าวิธีใดๆ เพราะเป็นการป้องกัน ไม่ใช่วิธี
เป็นแล้วค่อยมาแก้ไข

อันดับ 3 ไตรกลีเซอไรด์สูง

Triglyceride เป็นไขมันในเลือดตัวจริงแต่บริษัทยาไม่พูดถึงนัก เพราะยา 
Statin แทบไม่มีผลในการลด Triglyceride สาเหตุที่สำคัญคนไทยมี 
Triglyceride สูงขึ้นกว่าในอดีตมาก เพราะปัจจุบันคนไทยกินน้ำตาลสูงขึ้นมาก 
จนไม่น่าเชื่อ ตัวเลขคือ 33 กก.ต่อคนต่อปี  (ที่มา บ.เนสเล่ ประเทศไทย) 
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ตัวเลขนี้หมายถึงรวมน้ำตาลที่มากับน้ำอัดลม กาแฟ น้ำชา น้ำผลไม้ นม อาหาร
หวาน คาว ทั้งหลาย ที่น่ากลัวคือพฤติกรรมการบริโภคอาหารตะวันตก เช่น น้ำ
อัดลม ไอศกรีม เค้ก คุกกี้ ขนมขยะทั้งหลาย อาหารที่มาจากแป้งขาว แม้แต่ข้าว
ขาวหรือผลไม้หวานจัด ก็เป็นสาเหตุให้ Triglyceride สูงขึ้น อันเป็นสาเหตุหนึ่งที่
ทำให้เกิดโรคหัวใจวาย การลดการกินน้ำตาลและอาหารทำจากแป้งขัด ข้าว
เจ้า ซึ่งผิดธรรมชาติดั้งเดิมของมนุษย์ นอกจากจะเป็นสาเหตุให้เส้นเลือดอุดตัน
แล้ว ยังมีส่วนทำให้เป็นเบาหวานและความดันโลหิตสูงอีกด้วย

น้ำตาลคือฆาตกรเงียบ นอกจากเป็นอันตรายอย่างใหญ่หลวงต่อร่างกาย
ในระยะเวลายาวแล้ว ยังทำให้ผู้บริโภคเสพติดของหวาน ถ้าขาดหวานจะ
หงุดหงิด ก้าวร้าว จะเห็นได้ว่าเด็กในยุคนี้จะมีอาการก้าวร้าวขึ้นเรื่อยๆ ตาม
อัตราการบริโภคน้ำตาลที่เพิ่มขึ้น ไม่หยุดยั้ง

คนไทยโบราณเขารู้เรื่องนี้มานานแล้วครับ ไปถามผู้เฒ่าดูสิครับ จะทำให้
หมาดุทำอย่างไร ? คำตอบส่วนมากก็รู้กันอยู่แล้วคือ เอาน้ำตาลคลุกข้าวให้มัน
กินเดือนเดียวมันก็ดุแล้ว แล้วลูกหลานคุณล่ะ?

การขาดการออกกำลังกายที่เหมาะสม  ก็เป็นอีกเหตุหนึ่งที่ทำให้  
Triglyceride  สูง  ซึ่งคนเมืองหลวงขาดกันมาก

สาเหตุของโรคหัวใจวายคงมีเรื่อ
งอื่นๆที่หลายท่านจะพูดถึง เช่น ขาดการออกกำลังกายที่เหมาะสม แต่
ความเครียดและอาหารที่คนไทยเราเปลี่ยนไปในช่วง 60 ปีที่ผ่านมา เป็นสอง
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เรื่องใหญ่ที่ฝรั่งเข้ามาสอนให้คนของเราละโมบ อยากรวยโดยคิดว่ารวยแล้วจะ
ได้มีความสุข ผลปรากฏว่า เครียดๆๆ ขึ้นโดยลำดับ   โรคหัวใจที่ 60 ปีที่แล้ว 
คนไทยตายด้วยโรคนี้น้อยมาก กลายเป็นโรคที่ตายอันดับสองตกลงมาจาก
อันดับหนึ่งเมื่อไม่กี่ปีที่มานี้เอง ถูกโรคมะเร็งแซงเป็นอันดับหนึ่งเพราะอัตราการ
เป็นมะเร็งของคนไทย เพิ่มขึ้น 100 เท่า (10,000%) ในช่วง 60 ปีที่ผ่านมา ด้วย
เหตุเรากินอาหารและรักษาโรคด้วยยาเคมี ตามแนวฝรั่ง ทิ้งอาหารไทย แพทย์
ไทย เลยตายทันสมัยเหมือนฝรั่งเปี๊ยบเลยครับ

ทิ้งท้าย

ท่านคงเคยอ่านนิยายโบราณเรื่อง “พระราชาแก้ผ้า”  เรื่องโดยย่อคือ  
พระราชาถูกพ่อมดใช้เล่ห์เพทุบายให้พระราชาหลงเชื่อว่า  ผู้มีบุญญาธิการ
เท่านั้นจึงจะมองเห็นเสื้อคลุมทิพย์ที่พ่อมดจะเสกให้  จนหลอกให้พระราชาแก้ผ้า
ขึ้นนั่งบนราชรถแล้วแห่ออกไปตามถนน  พวกข้าราชบริพาล  มหาดเล็ก  ทุกคน
ต่างไม่กล้าที่จะสารภาพว่าไม่เห็นเสื้อคลุมทิพย์เพราะกลัวว่าจะเชยจะถูกดูถูก  
เพราะคนอื่นเขาอ้างว่าเห็นกันหมด  รวมพระราชาเองก็เห็นว่าตนเองแก้ผ้า  แต่
แสร้งว่าตนเองมีอาภรณ์ที่สวยเป็นเลิศห่อหุ้มร่างกายของตนเองอยู่

ประชาชนที่อยู่ข้างถนนก็เช่นกัน  ไม่มีใครกล้าบอกว่าตนเองไม่เห็นเสื้อ
คลุมทิพย์  ต่างแสร้งสรรเสริญเยินยอว่าพระราชาสวมเสื้อที่สวยงามวิจิตรพิศ
ดาร

เด็กน้อยผู้ไร้เดียงสายืนอยู่ข้างถนนเห็นพระราชาแก้ผ้าอยู่บนรถม้า  ก็ไม่
ได้คิดว่าอะไรมาก  ชี้นิ้วไปที่พระราชาพร้อมกันตะโกนว่า “พระราชาแก้ผ้า”  
จากนั้นประชาชนจึงเริ่มมีบางคนกล้าพูดตามเด็กน้อยมากขึ้น ๆ

เด็กน้อยอาจโดนพระราชาลงอาญา  อาจโดนมหาดเล็ก  ข้าราชบริพาลไล่
เหยียบเอา  เสี่ยงมากครับ   ถ้าเทียบกับเรื่องที่ผมเขียนเรียบเรียงขึ้นมาข้างต้น  
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขน่าจะแสดงเป็นพระราชา  คุณหมอทั้งหลายน่าจะเป็น
เหล่าอำมาตย์  ประชาชนก็พวกท่านทั้งหลาย  ส่วนผมน่าจะเป็นเจ้าเด็กน้อยที่
อาจโดนเหยียบก็ได้  เพราะพ่อมดที่แสดงโดยบริษัทยาข้ามชาติมีอิทธิพลมาก
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ระดับโลก  ชั้นเชิงแพรวพราว  ถ้าพระราชาและอำมาตย์กริ้วตามพ่อมดไปด้วย  
เด็กน้อยคงแบนแน่ ๆ

แต่ผมแก่แล้ว  เป็นอะไรก็เป็นกันไม่โดนรุมกระทืบก็ต้องตายอยู่ดี  เมื่อมี
ความเห็นด้วยความบริสุทธิ์ใจ  ปรารถนาดีต่อพระราชา  อำมาตย์  ต่อ
ประชาชนและประเทศชาติ   ก็ขอเตือนสติกันในฐานะเป็นผู้เฒ่า  คงจะไม่ต่างกับ
จิ้งจกตุ๊กแกทักเท่าไหร่  แต่ลองคิดดูสิครับ  ถ้าพระราชาแก้ผ้าแล้วประเทศชาติ
จะอยู่ได้หรือ?

ด้วยความปรารถนาดีอย่าง
จริงใจ

จากผู้ด้อยภูมิรู้

 เอกภพ    เสตะพันธุ

 3 มิถุนายน 2555

เครื่องเติมอากาศ	G-Life	
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G-Life	 Clean	 Fresh	 Air	 Machine	 เป็นระบบสำหรับดึงอากาศจากภายนอก
เข้าไปในบ้าน	ผ่านการกรองและฆ่าเชื้อโรค	5	ขั้นตอน	เพื่อให้ภายในบ้านได้รับ
อากาศสะอาดบริสุทธิ์	เต็มเปี่ยมด้วยออกซิเจนที่ร่างกายต้องการ		

	 เป็นระบบที่ย่อส่วนมาจากเครื่องเติมอากาศในอาคารใหญ่	 เช่น	ห้องปลอดเชื้อ
ในโรงพยาบาล	หรือในโรงงานผลิตอาหารที่ได้รับมาตรฐานความสะอาด	GMP	

	 แต่บริษัทฯ	 ได้ปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพในการกรองกลิ่น	 ควันพิษ	
สามารถดักจับและฆ่าเชื้อไวรัสได้		

เป็นระบบที่มีคุณประโยชน์	3	ประการ	ที่เครื่องฟอกอากาศไม่สามารถทำได้	คือ	

1. ช่วยเพิ่มออกซิเจนภายในบ้านหรือห้องทำงาน	

2. เป็นระบบที่นำอากาศใหม่สะอาดเข้าไปแทนที่อากาศเก่าภายในบ้าน		

3. สามารถทำบ้านปลอดฝุ่น	ด้วยระบบ	Positive	Pressure	Room	หรือที่เรียก
กันโดยทั่วไปว่า	Clean	Room	

ดูข้อมูลได้จาก		 www.dustfreehouses.com		

	 	 www.fresho2pureair.com	

	 	 www.glifeairpuriTier.com		

www.gevolution.co.th	

ผลิตภัณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรม	 รางวัลประกาศเกียรติคุณ	 จากสำนักงาน
นวัตกรรมแห่งชาติ	และกรมทรัพย์สินทางปัญญา	เป็นสิทธิบัตรของคนไทย		

บริษัท	จี	อีโวลูชั่น	จำกัด		

102	 ชั้น	 1	 อาคารอรรถกวี	 2	 ถนนสุขุมวิท	 26	 แขวงคลองตัน	 เขตคลองเตย	
กรุงเทพฯ	10110	

โทร	02	261	5277		

http://www.dustfreehouses.com
http://www.fresho2pureair.com
http://www.glifeairpurifier.com
http://www.gevolution.co.th
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เครื่องปรับอากาศทุกชนิดทุกยี่ห้อ	 ไม่สามารถสร้างออกซิเจนได้	 ทางเดียวที่
ร่างกายจะได้รับออกซิเจนอย่างเพียงพอ	 คือ	 การระบายอากาศ	 การระบาย
อากาศที่ดีที่สุด	คือการเติมอากาศสะอาดเข้าไปในห้องโดยตรง	

*แนะนำคลินิกทันตกรรม	 ที่มีเครื่องมือและระบบดูดอากาศพิเศษสำหรับเอา
อมัลกัมออกจากปากอย่างปลอดภัย	2	แห่ง	คือ		
	 1.สมเกียรติทันตกรรม	ใกล้	Sc	Park	Hotel	โทร	025301004	
	 2.Dc1	ซอยงามดูพลี	ทุ่งมหาเมฆ	โทร	022402800	
	 *แนะนำผู้จำน่าย	น้ำมันมะพร้าวบีบเย็น	 Organic	 ในขวดแก้ว	 :	 Agnilife	
โทร	027141167	
*แนะนำบริการของมูลนิธิธรรมเกษตรธรรมะชาติ	 อบรมภาคทฤษฏีและภาค
ปฎิบัติ	
	 1.การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม	
	 2.ล้างพิษหัวจรดเท้า	
	 3.เกษตรอินทรีย์องค์รวม	
	 4.สมาธิและสุขภาพ	
วิทยากร:พระเอกภพ	ญาณยุตฺโต	(	ประธานมูลนิธิ)และคณะ	
Website:	WWW.	มูลนิธิธรรมะเกษตรธรรมชาติ	
Line	ID:	Ekapop_s	
Mobile:095-8138174	
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ภาคผนวก	

ประวัติ	เอกภพ	เสตะพันธุ	

เอกภพ	 เสตะพันธุ	 เคยทำงานอยู่ในเครือของ	 SCG	รวม	 24	ปี	และลาออก
มาตั้ง	บริษัท	ริเวอร์แคว	อินเตอร์เนชั่นแนล	จำกัด)	ทำธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม
ข้าวโพดหวานกระป๋องเพื่อส่งออก	 นำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยในอีกสี่ปีต่อมา	 และได้รับเลือกเป็นบริษัทดีเด่นของธนาคาร
ไทยพาณิชย์		

ทำธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมได้	 7	 ปีจึงขายบริษัททิ้ง	 หันมาทุ่มเทเรื่อง
เกษตรอินทรีย์แทน	 เพราะเห็นว่าการทำตามแนวคิดฝรั่งเป็นบาป	 จากเดิมที่
เข้าใจว่าทำเกษตรแล้วจะได้บุญ	 ปรากฏว่าเป็นการทำบาปโดยคิดไม่ถึง	 เพราะ
ต้องฆ่าสิ่งมีชีวิตทุกขั้นตอน	 ตั้งแต่การไถพรวน	 ให้ปุ๋ยเคมี	 ยาฆ่าหญ้า	 ยาฆ่า
แมลง	 ทำลายดินและสิ่งแวดล้อม	 เป็นภัยต่อผู้บริโภคก่อนขายบริษัทไปผู้เขียน
ได้เป็นผู้ริเริ่มการทำเกษตรอินทรีย์เพื่อการส่งออก	 โดยส่งไปขายที่อังกฤษ	ภาย
ใต้แบรนด์	“ริเวอร์แคว	อินเตอร์เนชั่นแนล”	และได้ผลสำเร็จเป็นอย่างดี		

ส่วนงานสังคม	 เป็นประธานและผู้ก่อตั้งมูลนิธิเกษตรธรรมชาติที่ลำตะคอง	
เปิดคอร์ส	 บรรยายและเผยแพร่การทำเกษตรอินทรีย์และ	 การดูแลสุขภาพให้
แก่ผู้สนใจทั่วไป	 เพราะมีประสบการณ์ในการดูแลรักษาตนเองด้วยศาสตร์
แพทย์ทางเลือก	โดยศึกษาจากผู้รู้	อ่านตำราของไทยและต่างประเทศ		

ประสบการณ์ในการรักษาตัวเองคือ	 เจ็ดปีก่อนหมอวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็ง
ต่อมลูกหมาก	 จึงปรับตัวมากินมังสวิรัติและอาหารออแกนิกตามหลัก	 12	 อ.กิน
ยาสมุนไพรบ้าง	ดื่มน้ำด่าง	 ไม่กินน้ำตาล	และไม่กินยาเคมีเลย	ย้ายจากห้องชุด
บนอาคารสูง	มาอยู่บ้านซึ่งติดผืนดินแทนโรคภัยไข้เจ็บก็หายไป			

“ผมไม่กลัวมะเร็ง	 เพราะทดลองและหาแนวทางในการรักษาตัวเองด้วย
ธรรมชาติบำบัดและแพทย์ทางเลือก	 	ปี	2551	ริชาร์ด	 เอสโก	 (Richard	Escoe)	
ศาสตราจารย์ชาวอเมริกันมาเยี่ยม	 เห็นว่าทำงานลักษณะมูลนิธิ	 เอาจริงเอาจัง
เรื่องนี้	 แต่ไม่ได้ทำเชิงพาณิชย์	 จึงสอนเทคนิคในเรื่องไบโออินเทน
สิฟ(Biolntensive)ให้	พอได้เรียนรู้แล้ว	รู้สึกเหมือนเส้นผมบังภูเขา	จากเดิมที่คิด
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เท่าไรก็คิดไม่ออก	 หลังจากนั้นทำเกษตรตามแนวดังกล่าวมาหลายปี	 ปรากฏว่า
ได้ผลดียิ่ง	 สามารถฟื้นดินที่เสื่อมกลายเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ได้ในเวลา
ที่รวดเร็วกว่าเดิมมาก	อาหารออร์แกนิคเป็นพื้นฐานของสุขภาพ	

จึงเชื่อว่าแพทย์ประสมประสาน(lntragative	medicine)และเกษตรอินทรีย์
จะเป็นทางออกของประเทศไทย	!			

เอกสารอ้างอิง	

-	Fred	Hughes,	cancer	cured…	the	coming	storm.	Am	I	Dead?..or	do	I	just	
feel	like	it.	

-	Robert	H.	Dowling,	D.SC.,	Cancer	cured…the	coming	storm.	

-	Jerry	Tennant,	M.D.,	M.D.(H),	PSC.,	D.	Healing	is	voltage.	

-	Jerry	Tennant,	MD,	MD(H),	MD(P),	FAAO.	Healing	is	Voltage	Healing	Eye	
Diseases.	

-	John	Robbins,	Foreword	by	Dean	Ornish,	M.D.	The	food	revolution	how	
your	diet	can	

	 help	save	your	life	and	our	world.	

-	Kevin	Trudeau.	Natural	cures	“THEY”	Don’t	want	you	to	know	about.	

-	Dr.Robert	C	Atkins,	Dr.Atkins.	New	Diet	Revolution.	

-	Dr.Atkins.	Vita-nutrient	solution,	Your	complete	guide	to	Natural	Health.	

-	Bruce	Fife,	C.N.,	N.D.	The	coconut	oil	miracle.	

-	Raymond	Francis,	M.SC.	Never	Fear	Cancer	Again.	

-	Raymond	Francis,	M.SC.	Never	be	sick	again.	

-	Dr.Malcolm	Kendrick.	The	great	cholesterol	con.	
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-	Dr.N.K.	Sharma.	Milk	:	A	silent	killer.	

-	นพ.ฉัตรชัย		ศรีบัณฑิต.	2557.	ทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับคีเลชั่น.	พิมพ์
ครั้งที่	4.	

	 กรุงเทพฯ	:	บริษัท	เอส.เอ็ม.เค	พริ้นติ้ง	จำกัด.	

-	นพ.บุญชัย		อิศราพิสิษฐ์.	2556.	พิชิตโรคร้าย...โดยไม่ใช้ยา	สุดยอดหนังสือดี	
เล่ม	2		

	 หยุดแก่...หยุดป่วย.	พิมพ์ครั้งที่	2.	กรุงเทพฯ	:	สำนักพิมพ์สุขภาพดี.	

-	 นพ.สมยศ	 	 กิตติมั่นคง.	 2556.	 ล้างพิษตับขับนิ่วด้วยตนเอง.	 พิมพ์ครั้งแรก.	
กรุงเทพฯ	:สำนักพิมพ์แสงดาว	จำกัด.	

-	 อารีย์	 	 วชัรมโน.	 2547.	 ยิ้มสู้มะเร็ง.	 พิมพ์ครั้งที่	 2.	 กรุงเทพฯ	 :	สำนักพิมพ์
สารคดี.	

-	ศ.ดร.นพ.สมศักดิ์		วรคามิน.	PPT	:	Chelation	Healthy	Happy	Heart.	

-	ทัศนีย์		เศรษฐ์บุญสร้าง.	PPT	:	เกษตรอินทรีย์องค์รวมกู้วิกฤติโลก.	


