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	 หนังสือเล่มนี้ พระเอกภพ ญาณยุตฺโต  ได้ใช้ทั้งชีวิตของท่านตั้งแต่ 

ก่อนบวชในการรวบรวม เรียบเรียงสรรพความรู้ต่าง  ๆ  เพื่อการดูแลตนเอง  

แม้ว่าท่านจะไม่ได้ศึกษามาทางด้านการแพทย์ แต่เมื่อเกิดวิกฤติในชีวิต ด้วย 

โรคภยัทีเ่กดิขึน้กบัตวัทา่นเอง ทา่นเลอืกทีจ่ะใชแ้นวทางธรรมชาตแิละการแพทย ์

ทางเลือก เพื่อสร้างสมดุลในชีวิตใหม่ได้ 

	 การเกิดโรคต่าง ๆ เป็นการเสียสมดุลชีวิต เป็นผลของปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น 

ระหวา่งสิง่แวดลอ้มทีร่บัเขา้มาในรา่งกาย ทัง้จากอาหาร จากนำ้ หรอืจากอากาศ 

ที่หายใจเข้าไป ร่างกายได้รับธาตุอาหาร ออกซิเจน และน้ำเพื่อหล่อเลี้ยงเซลล์  

แต่ในเวลาเดียวกัน สังคมอุตสาหกรรมส่งผลให้เราได้รับสารพิษ สิ่งปนเปื้อน  

สารพลาสติก สารโลหะหนัก ฯลฯ เข้าไปด้วย 

	 สารพิษต่าง  ๆ  และเชื้อโรค ทั้งไวรัส แบคทีเรีย และเชื้อรา เข้ามาทำ 

ปฏิกิริยากับระบบต่าง ๆ ตลอดจนเซลล์ต่าง ๆ ของร่างกาย ซึ่งรวมไปถึงระบบ 

ภูมิต้านทาน ระบบขับสารพิษ รหัสพันธุกรรม ตลอดจนสภาวะทางจิตใจ 

และอารมณ์ ก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่าง  ๆ ขึ้น ทั้งนี้กลไกการเกิดโรคดังกล่าว 

หมายรวมถึง “โรคมะเร็ง” ด้วย

	 หากเราเข้าใจและศึกษากลไกการก่อโรคจะทำให้เรามีวิธีป้องกันตัวเอง 

จากโรครวมถึงการดูแลรักษามากขึ้น พระเอกภพ ญาณยุตฺโต เป็นหนึ่งใน 

ผู้ที่ต้องการรู้ว่า โรคต่าง ๆ โดยเฉพาะโรคมะเร็ง เกิดขึ้นได้อย่างไร สิ่งที่ท่าน 

รวบรวมเรียบเรียงมานี้ จึงนับได้ว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับทุกคน ทุกวงการ  

เพราะการปฏิบัติตนตามแนวทางธรรมชาติจะทำให้เราสร้างสมดุลในชีวิตได้ใหม ่ 

สามารถเอาชนะโรคได้

คำนิยม



	 ผมรู้จักกับพระเอกภพ ญาณยุตฺโต  ตั้งแต่สมัยที่ท่านยังเป็นฆราวาส  

ผู้ที่สามารถเขียนหนังสือแนวนี้โดยไม่ได้มีพื้นฐานการแพทย์มานับว่ามีความ 

มุ่งมั่น ใสใ่จ ละเอยีดลออ และช่างสงัเกตอย่างยิง่ ผมนับถือในความพยายาม 

ของท่าน ส่วนท่านผู้อ่านที่อยู่ในวงการแพทย์ก็อย่าได้อ่านหนังสือเล่มนี้อย่าง 

จบัผดิ แตค่วรทีจ่ะไดอ้า่นเพือ่รบัฟงัอกีเสยีงหนึง่ ซึง่ในนัน้อาจมคีำตอบทีด่ทีีส่ดุ 

ก็เป็นได้

นายแพทย์ฉัตรชัย ศรีบัณฑิต

อาจารย์สอนหลักสูตรปริญญาโทแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

แพทย์ผู้ชำนาญด้าน Anti - aging, อายุรเวช

และผู้เขียนหนังสือ Everything You Need to Know About Chelation

ทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับคีเลชั่น



	 ในหนังสือเล่มนี้ ท่านจะได้พบกับผลงานอันน่าทึ่งของพระเอกภพ ซึ่ง 

ผมได้รู้จักท่านมานานกว่าสิบปีในฐานะเพื่อนผู้ใฝ่รู้ในด้านการแพทย์องค์รวม 

และการแพทย์ชีวภาพ (Biological Science)

	 ความรู้ที่พระเอกภพได้สะสมมาทั้งในแง่การแพทย์ทางเลือก ผสมผสาน 

กับประสบการณ์การรักษาด้วยแพทย์องค์รวม มาใคร่ครวญดูเหตุ ปัจจัย 

ของการเกิดโรค ตามแนวปฏิบัติของพุทธศาสนา จึงเป็นแรงบันดาลใจให้ 

พระเอกภพอาจหาญที่จะเขียนหนังสือเรื่อง  แค่รู้วิธี ชาตินี้เราจะไม่เป็นมะเร็ง  

ขึ้นมา ซึ่งไม่ใช่หนังสือธรรมดา ๆ ที่พูดถึงทฤษฎีการเกิดมะเร็งแบบที่มีอยู่ทั่วไป

	 สิ่งที่ท่านผู้อ่านจะทึ่งมากก็คือ ท่านจะได้รู้ถึงเหตุและปัจจัยที่จะทำให้ 

เกิดมะเร็งที่ชัดเจน ด้วยวิธีอธิบายแบบที่คนทั่วไปจนถึงผู้ทรงคุณวุฒิอ่านเข้าใจ 

ได้ง่ายดาย เมื่อรู้ต้นเหตุก็รักษาได้ถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นโรคเรื้อรังใด ๆ แม้แต่ 

มะเร็งก็สามารถหายได้ไม่ยาก

	 พระเอกภพได้อธิบายถึงกลไกภายในของมนุษย์ ที่จะเกิดโรคภัยไข้เจ็บ 

กต็อ่เมือ่มคีวามไมส่มดลุเกดิขึน้ในรา่งกายของเรา โดยเฉพาะทีผ่ดิจากธรรมชาติ 

ดั้งเดิมของมนุษย์

	 ผมรู้สึกเป็นเกียรติและตื่นเต้นที่พระเอกภพได้เชิญมาให้คำปรึกษาใน 

หนังสือเล่มนี้ด้วย (บางบท) แต่อยากจะบอกกับท่านผู้อ่านว่า หนังสือเล่มนี้ 

จะทำให้ท่านได้ความรู้สำคัญที่จะช่วยในการตัดสินใจเลือกวิถีดูแลสุขภาพใน 

อนาคต 
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	 โปรดตั้งใจอ่านหนังสือเล่มนี้ให้ดี เพราะการอ่านแบบเล่น  ๆ  อาจทำให้ 

ท่านพลาดสาระสำคัญของชีวิตไป หรืออาจตกประเด็นสำคัญ ๆ ที่ไม่เคยมีใคร 

พูดถึง ทำนองเดียวกับที่เออร์เนสต์ เฮมิงเวย์ กล่าวไว้ว่า 

 When people talk, listen completely. Most people never  

listen.

	 เมื่อมีคนพูด ตั้งใจฟังให้ดีในสิ่งที่ผู้อื่นไม่เคยฟัง 

	 โปรดอย่าเข้าใจผิดว่าผมเป็นนักเคลื่อนไหวทางด้านการแพทย์ (Medical  

Activist) ซึ่งผมไม่มีวันจะเป็นอย่างนั้น แต่จากเบื้องลึกของหัวใจที่ผมอยาก 

จะบอกคือ ไม่ว่าท่านผู้อ่านจะเป็นประชาชนธรรมดา เป็นผู้ป่วย เป็นผู้รัก 

สุขภาพ หรือแม้แต่เป็นบุคคลในวงการแพทย์ก็ตาม หนังสือเล่มนี้จะให้พลัง 

ความรู้ ทำให้ท่านมีความฉลาดและความเฉลียวในการเลือกวิธีการวินิจฉัยโรค 

ที่ปลอดภัยและคุ้มค่า เลือกข้อมูลได้ว่า อะไรควรเชื่อไม่ควรเชื่อ ตลอดจน 

การเลือกแนวทางการดูแลตนเองอย่างถูกต้อง

	 ท่านจะมีความมั่นใจที่จะขอมีส่วนร่วมในการวางแผนการรักษาและดูแล 

สุขภาพตนเองเพื่อรักษาและป้องกันโรคทุกรูปแบบแม้แต่มะเร็ง เพราะท่าน 

เป็นเจ้าของชีวิตและมีสิทธิ์เลือกทางเดินชีวิตของตนเองได้

	 ขอเชิญสนุกและได้ประโยชน์อันสูงสุดกับการอ่านหนังสือเล่มนี้กันเถิด

 ดร. นพ.โอลดริช ชาเปค

(Dr.Oldrich Capek, MD)



	 โชคดีที่ได้มีโอกาสรู้จักพระอาจารย์เอกภพ และได้ทราบว่าท่านเขียน 

หนังสือเกี่ยวกับการป้องกันและการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายและจิตใจแบบ 

องค์รวมในแนวธรรมชาติ ซึ่งท่านได้รวบรวมข้อมูลจากประสบการณ์และ 

ความรู้ที่ได้ศึกษาค้นคว้ามายาวนานถึงสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดโรค ความ 

เจ็บป่วย และการป้องกัน ดูแลรักษาสุขภาพ ท่านเขียนและปรับปรุงหนังสือ 

เล่มนี้ถึง 6 รอบ ใช้เวลาเกือบ  4 ปี และจากความรู้ที่ท่านได้ศึกษาค้นคว้า 

ด้วยตนเองมานานกว่า 20 ปีในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

	 โรคทุกโรคเกิดจากการเสียสมดุลของร่างกายซึ่งเกิดจากพฤติกรรมใน 

การดำเนินชีวิตที่ไม่เหมาะสม ผิดธรรมชาติ จากความเครียดทางจิตใจ  

จากสิ่งแวดล้อมที่ เป็นพิษ  ซึ่งจะก่อให้เกิดการสะสมสารพิษ  สารอักเสบ  

และอนุมูลอิสระในร่างกาย ทำให้ร่างกายเสียสมดุล และทำให้ภูมิต้านทาน 

ตก จนถึงระดับหนึ่งที่ร่างกายต้านไม่ได้ โรคต่าง  ๆ  ก็ทยอยกันเข้ามา เช่น  

โรคภูมิแพ้ โรคภูมิเพี้ยน โรคติดเชื้อต่าง ๆ โรคความดัน โรคเบาหวาน โรค 

มะเร็ง ซึ่งการรักษาทั่วไปรักษาที่ปลายเหตุที่อาการของโรค และผลข้างเคียง 

จากการรักษาสูง วิธีที่ดีที่สุดคือ ต้องแก้ที่ต้นเหตุของการเกิดโรค

	 พระอาจารย์เอกภพได้ให้ข้อมูล ความรู้ในการดูแลร่างกายตามธรรมชาติ 

เน้นกินอาหารจากธรรมชาติ และดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องด้วยหลัก  12 อ.  

ซึ่งครอบคลุมได้ทุกเรื่องที่จะช่วยป้องกันโรค ช่วยบำบัดโรคภัยไข้เจ็บ และ 

ส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรงได้ด้วยตนเอง

คำนิยม



	 หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ผู้มีโอกาสได้อ่านได้ศึกษาเรียนรู้และเข้าใจถึง 

สาเหตุของความเจ็บป่วย และวิธีป้องกันและการดูแลรักษาที่ถูกต้อง เข้าใจ 

หลักในการจะเลือกเชื่อข้อมูลว่าอะไรดี อะไรควรเชื่อ อะไรไม่ควรเชื่อ สอนให้ 

เรามีความ  “เฉลียวใจ”  ก่อนจะเชื่ออะไร ให้เรามั่นใจ และมีหลักการเชื่อด้วย 

เหตุและผล ให้เราสามารถพึ่งตัวเองและธรรมชาติให้มากที่สุด ช่วยให้เรา 

สามารถปรับร่างกายที่เสียสมดุล ให้กลับสู่สมดุล เพื่อให้อวัยวะในร่างกาย 

สามารถทำงานได้เป็นปกติ และเสริมภูมิต้านทานร่างกายให้ดีขึ้น ช่วยให้ 

ร่างกายมีสุขภาพที่แข็งแรง ไม่เป็นโรค ไม่ติดเชื้อง่าย ช่วยให้ผู้อ่านสามารถ 

ดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจของตนเองและคนรอบข้างให้มีสุขภาพดี และ 

มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้

แพทย์หญิงสุดารัตน ์ ศรีคิรินทร์



 “มะเร็ง”  เป็นสาเหตุการเสียชีวิตของประชากรทั่วโลกสูงเป็นอันดับต้น  ๆ 

รองจากอุบัติเหตุ รายงานล่าสุดจากองค์กรระหว่างประเทศเพื่อการวิจัยโรค 

มะเรง็ (IARC) เผยวา่ ทัว่โลกมผีูเ้สยีชวีติจากโรคมะเรง็ไมต่ำ่กวา่ปลีะ 8 ลา้นคน  

และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น  ๆ  สอดคล้องกับจำนวนผู้ป่วยรายใหม่ที่มีแนวโน้ม 

เช่นเดียวกัน 

	 สำหรับสถิติในประเทศไทยก็น่ากลัวไม่น้อย กล่าวคือ มีผู้เสียชีวิตจาก 

โรคมะเร็งปีละไม่ต่ำกว่า 7 หมื่นคน และมีผู้ป่วยรายใหม่ราว 1.5 แสนคนต่อปี 

นั่นหมายความว่า ทุก ๆ วันจะมีผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ไม่ต่ำกว่าวันละ 400 คน  

หรือเฉลี่ยชั่วโมงละ 17 คน ส่วนสถิติทั่วโลกเผยว่า มีคนไข้รายใหม่รายใหม่ 

ไม่ต่ำกว่า 14 ล้านคนต่อป ี นั่นหมายความว่า ทุก ๆ วันทั่วโลกจะมีผู้ป่วยมะเร็ง 

รายใหม่ไม่ต่ำกว่า 38,000 คน 

	 ตัวเลขเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า “โรคมะเร็งอยู่ใกล้เราแค่เอื้อมจริง ๆ และ 

ก็ไม่ได้มีสาเหตุจากพันธุกรรมเท่านั้น” เนื่องจากงานวิจัยจำนวนมากต่างชี้ 

ให้เห็นตรงกันว่า โรคมะเร็งมีสาเหตุสำคัญจาก “พฤติกรรม” แถมยังเกี่ยวข้อง 

กับการดำเนินชีวิตในสังคมที่มั่งคั่งมากกว่าการดำเนินชีวิตในสังคมที่ยากจน 

อีกด้วย 

 หลวงตาเอกภพ ญาณยุตฺโต (เอกภพ เสตะพันธุ) นอกจากจะศึกษา 

สาเหตุการเกิดมะเร็ง วิธีป้องกันและบำบัดมะเร็งด้วยตัวเองในแนวธรรมชาติ- 

บำบัดมานานกว่า 20 ปีแล้ว ท่านยังเป็นผู้หนึ่งที่เคยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น 

มะเร็งต่อมลูกหมากขั้นต้นเมื่อ  พ.ศ.  2552 แต่ท่านปฏิเสธการรักษาด้วยการ 

ผ่าตัดและการใช้รังสี หันมารักษาตนเองตามแนวธรรมชาติบำบัดแทน ซึ่งก็ได้ 

ผลดี สามารถเอาชนะมะเร็งได้สำเร็จ

คำนำ
สำนักพิมพ์



  หลวงตาเอกภพได้นำความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งไปบรรยายให้เพื่อน  ๆ   

ผู้สนใจตลอดจนผู้ป่วยมะเร็งฟังมานานกว่า 5 ปี เมื่อผู้ฟังนำข้อแนะนำเหล่านี้ 

ไปปฏิบัติก็มีอาการดีขึ้นตามลำดับ บางรายก็หายเป็นปกติ

	 ด้วยเห็นประโยชน์ขององค์ความรู้ที่ศึกษามาและจากประสบการณ์การ 

รักษาโดยตรงของตนเอง หลวงตาเอกภพจึงตัดสินใจเขียนต้นฉบับนี้ขึ้น เพื่อ 

เป็นวิทยาทานแก่ผู้สนใจเรื่องโรคมะเร็ง ผู้ใกล้ชิดผู้ป่วยหรือแม้แต่ผู้ป่วยเอง  

ให้มีโอกาสรับรู้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับมะเร็ง ข้อมูลใหม่  ๆ วิธีป้องกันตัวเองจาก 

โรคมะเร็ง และแนวทางการรักษาแบบธรรมชาติบำบัด เดิมทีหลวงตาเอกภพ 

ตั้งใจใช้ชื่อว่า “สงครามมะเร็ง” นัยว่าเป็นการทำสงครามกับมะเร็งนั่นเอง  

แต่ทางสำนักพิมพ์ต้องการสื่อความให้ชัดเจนมากขึ้น จึงขอเปลี่ยนชื่อเป็น  

“แค่รู้วิธี ชาตินี้เราจะไม่เป็นมะเร็ง” จึงขอแจ้งไว ้ ณ ที่นี้

	 อนึ่ง หลวงตาเอกภพยังได้แจ้งความจำนงไว้ตั้งแต่เริ่มทำต้นฉบับว่า  

ขอมอบค่าลิขสิทธิ์ทั้งหมดแก่  มูลนิธิธรรมะเกษตรธรรมชาติ ดังนั้นประโยชน์ 

ของการเป็นเจ้าของหนังสือเล่มนี้จึงไม่ใช่แค่ได้มีความรู้ ความเข้าใจโรคมะเร็ง 

เท่านั้น หากแต่คุณยังได้ช่วยสนับสนุนมูลนิธิธรรมะเกษตรธรรมชาติเพื่อ 

ส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ เกษตรธรรมชาติ เกษตรผสมผสาน และ 

วนเกษตร ตามแนวทางของพุทธศาสนาอีกด้วย

	 หนังสือเล่มนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคมะเร็งไว้อย่างครบถ้วน น่าสนใจ  

หลากหลาย และเข้าใจไม่ยาก เพียงแต่คุณต้องเปิดใจให้กว้าง และคุณจะรู้ว่า 

“แค่รู้วิธ ี ชาตินี้เราจะไม่เป็นมะเร็ง” ไม่ไกลเกินความเป็นจริง

เมษายน 2562



	 ปัจจุบัน  “มะเร็ง”  เป็นโรคที่คนไทยเสียชีวิตมากเป็นอันดับหนึ่งคือ 

ประมาณ  70,000 คนต่อปี และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี  ๆ นั่นจึงไม่แปลก 

ที่มะเร็งจะเป็นโรคที่คนพูดถึงมากที่สุดทั้งในแง่ความน่ากลัว การรักษา ผล 

ข้างเคียง รวมทั้งค่ารักษาพยาบาลที่แพงมากถึงขั้นบางรายต้องกู้หนี้ยืมสิน 

หมดเนื้อหมดตัว ฯลฯ 

	 ที่ผ่านมามีการพูดถึงสาเหตุของการเกิดมะเร็งกันมาก ทั้งจากอาหาร  

ภาชนะเครื่องใช้ มลภาวะ สิ่งแวดล้อม เป็นต้น แต่ไม่มีใครกล้าฟันธงถึง 

สาเหตุหลักที่แท้จริงของการเกิดมะเร็ง

	 มะเร็งอาจไม่ได้เกิดจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่ง แต่ทุกสาเหตุล้วนมีส่วน 

สนับสนุนและเป็นตัวเร่งที่ทำให้ร่างกายเสียสมดุล ส่งผลให้เซลล์ร่างกายทำงาน 

ไม่ได้ตามปกติ จนกระทั่งภูมิต้านทานร่างกายค่อย ๆ ลดลง ซึ่งเป็นสาเหตุหลัก 

ของการเกิดมะเร็งและโรคแห่งความเสื่อมต่าง ๆ  

	 ผู้ เขียนพยายามศึกษาค้นคว้าถึงสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดมะเร็ง  

พร้อมวิธีป้องกันและบำบัดมะเร็งด้วยตัวเองในแนวธรรมชาติบำบัดมานานกว่า  

20 ปี เมื่อประสบผลดีจึงนำความรู้เหล่านี้ไปบรรยายให้เพื่อน  ๆ  ตลอดจน 

ผู้สนใจได้ฟังกันเป็นเวลากว่า 5 ปี ผู้ฟังที่นำความรู้เหล่านี้ไปปฏิบัติต่างได้ผลดี 

ทุกคน โดยเฉพาะผู้ที่มีอาการน่าสงสัยว่าอาจจะเป็นมะเร็ง เมื่อปฏิบัติตาม 

คำแนะนำของผู้เขียนแล้วอาการก็ดีขึ้นโดยลำดับ บางรายก็เป็นปกติ 

	 มเีสยีงเรยีกรอ้งจากผูฟ้งัวา่ นา่จะเขยีนองคค์วามรูเ้หลา่นีอ้อกสูส่าธารณชน 

เพื่อเป็นทางเลือกและรู้เท่าทันฝรั่งที่ครอบงำสังคมไทยมานาน แม้ผู้เขียนเป็น 

นกัพดูไมถ่นดัเรือ่งการเขยีน แตก่พ็ยายามเรยีบเรยีงขอ้มลูตา่ง ๆ มาใหค้นรุน่ลกู 

รุ่นหลาน หรือผู้ที่ใฝ่หาธรรมชาติบำบัด ได้อ่านแบบประหยัดเวลาในการศึกษา 

เพราะตระหนักดีว่า 

คำนำ
ผู้เขียน



 “Prevention is better than cure.”

	 “การป้องกัน (ไม่ให้เป็น) ดีกว่าการรักษา (เมื่อเป็นแล้ว)”

	 เป้าหมายของหนังสือเล่มนี้คือ ตัดความสับสนของข้อมูลและให้ความรู้ 

ที่สามารถนำไปใช้ดูแลสุขภาพด้วยตัวเองเช่นเดียวกับที่ผู้เขียนปฏิบัติอยู่ แทนที่ 

จะคิดว่า ถ้าป่วยก็ถือว่าเป็นหน้าที่ของหมอรับผิดชอบไป 

	 ถ้าเราสามารถดูแลตัวเองด้วยความรู้เท่าทันโรคเพื่อช่วยลดโอกาสเป็น 

โรคอื่น  ๆ  รวมถึงมะเร็งได้ก็นับว่าเป็นเรื่องดีไม่ใช่หรือ หรือว่าหากพลาดพลั้ง 

เป็นมะเร็งไปก็อย่าให้หมอเป็นเจ้าของชีวิตของคุณแต่ฝ่ายเดียว ยกตัวอย่างเช่น 

ถ้าหมอสั่งให้ใช้เคมีบำบัด นั่นหมายความว่าคุณกำลังถูกพิพากษาให้ตายถึง  

85 เปอร์เซ็นต์อย่างสุดทรมาน สุดแพง เพราะเคมีจะฆ่าเซลล์ดี ๆ ไปด้วย ส่ง 

ผลเสียต่อร่างกายทั้งระยะสั้นและระยะยาว ในบางรายยังอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้

	 นอกจากนี้ การผ่าตัด ฉายแสง รวมทั้ง  HIFU (High  Intensity  

Focused Ultrasound) แม้การรักษานี้จะทำให้ก้อนมะเร็งหาย แต่เม็ดแกรนูล 

(Granule) เล็ก ๆ ของเซลล์มะเร็งจะแตกแพร่กระจายไปซุกซ่อนอยู่ทั่วร่างกาย  

รอวันที่ร่างกายเสื่อมลง ภูมิต้านทานตกต่ำลง เมื่อนั้นมะเร็งก็พร้อมที่จะโผล่ขึ้น 

มาพร้อม ๆ กัน 

	 แมแ้ตก่ารตดัชิน้เนือ้ไปตรวจ (Biopsy) การทำแมมโมแกรม (Mammo- 

gram) การทำเพทซทีสีแกน (Pet/CT Scan) เพือ่วนิจิฉยัใหรู้แ้นว่า่คณุเปน็มะเรง็ 

หรือไม่ ก็ล้วนมีส่วนทำให้คุณมีโอกาสเป็นมะเร็งมากขึ้นทั้งสิ้น จากประสบ- 

การณ์ ผู้ที่ทำเมมโมแกรมครบ 5 ครั้งจะมีโอกาสเกิดมะเร็งเต้านมสูงขึ้นมาก

	 ตลอด 20 ปีที่ผ่านมา ผู้เขียนได้พบเรื่องที่น่าเสียดายซึ่งเกี่ยวกับมะเร็ง 

อยู่ 3 เรื่องคือ

 เรื่องที่ 1 การตรวจวินิจฉัย การรักษามะเร็งด้วยแพทย์แผนตะวันตก 

ในเมืองไทย ผลที่ได้ไม่คุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายและทำอันตรายต่อผู้ป่วยในทุก 

ขั้นตอน สำหรับประเทศสหรัฐอเมริกาที่เป็นต้นแบบการรักษาของเมืองไทย  

พบข้อมูลที่น่าตกใจว่า “การรักษาแบบนี้กลายเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งใน 

อเมริกา” 

 เรื่องที่ 2 อัตราการเป็นมะเร็งของคนไทยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเพราะ 



เราไม่รู้วิธีป้องกันมะเร็ง เมื่อรู้ว่าเป็นมะเร็งก็รีบไปรับการรักษาจากแพทย์ 

แผนปัจจุบัน โดยไม่ตระหนักว่า ยังมีทางเลือกการรักษาอื่น ๆ อยู่อีก 

 เรื่องที่  3  เสียดายเวลา ชีวิต และทรัพย์สินของผู้ป่วยมะเร็งที่เข้า 

รักษาแบบแพทย์แผนปัจจุบัน เพราะหากอยากเปลี่ยนแนวทางการรักษาแต่ถึง 

ตอนนั้นร่างกายก็บอบช้ำมากแล้ว บางรายก็สายเกินไป

	 จะว่าไปแล้ว “มะเร็ง” นอกจากเป็นโรคที่น่ากลัวด้วยตัวมันเองแล้ว สิ่งที่ 

น่ากลัวยิ่งกว่านั้นคือ การที่คนไทยมักชอบตามฝรั่ง เขาพูดอะไรมาก็เชื่อและ 

ทำตามทั้งหมด ทำให้คนไทยตกเป็น “เหยื่อ” มาโดยตลอด

	 ในหนังสือเล่มนี้ผู้เขียนไม่ได้ใช้การวิจัยมาอธิบายทั้งหมด  บางเรื่อง 

การวิจัยยังไปไม่ถึง แต่พยายามนำความเห็นของหมอหรือนักวิทยาศาสตร์ 

ทัว่โลกมาใชแ้ลว้คดิวเิคราะหว์า่จรงิไหม จากนัน้นำมาพสิจูน์ ถา้ผลออกมาดจีรงิ 

จึงนำออกมาเผยแพร่ต่อไป

	 เซลล์มะเร็งเกิดจากเซลล์ในร่างกายของเราเอง ถ้าร่างกายอยู่ในสภาวะ 

สมดุล เซลล์ในร่างกายก็ทำงานตามที่ถูกกำหนดมาและเสื่อมไปตามเวลา แต่ 

ถ้าในร่างกายมีแต่สารอักเสบ สารพิษ เป็นกรด มีอนุมูลอิสระมาก ออกซิเจน 

ต่ำ การไหลเวียนของเลือดและน้ำเหลืองไม่ดี เซลล์ในร่างกายบางกลุ่มก็อยู่ 

ไม่ได้ บางตัวก็ต้องกลายพันธุ์เป็นเซลล์สายพันธุ์ใหม่เพื่อความอยู่รอดและ 

สามารถแบ่งตัวเพิ่มจำนวนได้เรื่อย  ๆ ขณะเดียวกันเชื้อโรคบางตัวก็สามารถ 

แบ่งตัวเพิ่มจำนวนมากขึ้น ๆ เช่นกัน

	 ดังนั้นหากเราดำเนินชีวิตตามแนวธรรมชาติ มะเร็งก็เกิดขึ้นได้ยากมาก ๆ 

เพราะจะต้องมีปัจจัยที่เหมาะเจาะจริง ๆ แต่ในปัจจุบันเรากลับกำลังทำเรื่องยาก 

ให้เกิดขึ้นง่าย คือเรากำลังทำให้มะเร็งเกิดขึ้นง่าย ทั้ง ๆ ที่ดั้งเดิมมันเกิดได้ยาก 

มาก ๆ 

 คำถามคือ ทำอย่างไรจะไม่ให้มะเร็งมีโอกาสเกิดขึ้นได้เลย 

 หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ท่านไม่ต้องกลัวที่ต้องจำใจพูดว่า  “เสียดาย” อีก 

ต่อไป เพราะโอกาสที่ท่านจะ “ตายด้วยโรคมะเร็ง” จะลดน้อยลงและจนอาจ 

ไม่มีโอกาสนั้นเลยก็ได้

หลวงตาเอก (เอกภพ เสตะพันธุ)



	 ข้อมูลจากแผนการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็ง 

แห่งชาติ (พ.ศ.  2556 - 2560) ระบุว่า โรคมะเร็งกลาย 

เป็นปัญหาสาธารณสุขของประชากรทั่วโลก อีกทั้งข้อมูล 

จากองค์การอนามัยโลกยังพบว่า โรคมะเร็งเป็นสาเหตุ 

ของการเสยีชวีติอนัดบัตน้  ๆของผูค้นทัว่โลกและมแีนวโนม้ 

เพิ่มสูงขึ้นทุกปี 

สถานการณ์มะเร็งทั่วโลก
	 ย้อนกลับไป พ.ศ. 2551 มีผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็ง 

ทั่วโลกราว 7.6 ล้านคน 10 ปีต่อมา พ.ศ. 2561 มีผู้ป่วย 

มะเร็งรายใหม่ราว 18.1 ล้านราย มีผู้เสียชีวิตจากโรค 

มะเร็งทั่วโลกถึง 9.6 ล้านคน

1 สถานการณ์ “มะเร็ง”
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โรคมะเร็ง 3 อันดับแรก
ซึ่งพบมากที่สุดในโลก (พ.ศ. 2555)

สาเหตุการเสียชีวิตจากโรคมะเร็ง 3 อันดับแรกที่พบมากที่สุดในโลกคือ

1.8 
ล้านคน

1.8
ล้านคน

1.7 
ล้านคน

0.8
ล้านคน

1.4 
ล้านคน

0.7
ล้านคน

อันดับที ่ 1

มะเร็งปอด

อันดับที ่ 1

มะเร็งปอด

อันดับที ่ 2

มะเร็งเต้านม

อันดับที ่ 2

มะเร็งตับ

อันดับที ่ 3

มะเร็งลำไส้ใหญ่

อันดับที ่ 3

มะเร็งกระเพาะอาหาร

ที่มา : ข้อมูลจากโครงการ GLOBOCAN ขององค์กรวิจัยโรคมะเร็งนานาชาติ (IARC)

คร่าชีวิตคนทั่วโลกมะเร็ง...



3หลวงตาเอก (เอกภพ เสตะพันธุ)

	 นอกจากนี้ยังมีการคาดการณ์ว่า ราว  พ.ศ.  2573 จะมีผู้ป่วยมะเร็ง 

รายใหม่เพิ่มขึ้นถึง 24 ล้านราย และมีผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งทั่วโลกเพิ่มขึ้น 

เป็น 13 ล้านคนอีกด้วย

สถานการณ์มะเร็งในประเทศไทย
	 สำหรับประเทศไทย โรคมะเร็งถือว่าเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับ 1 

รองลงมาคือ โรคหัวใจ และอุบัติเหตุ ตามลำดับ ข้อมูลล่าสุดจากกระทรวง 

สาธารณสุขพบว่า คนไทยเสียชีวิตจากโรคมะเร็งประมาณ  70,000 คนต่อปี  

หรือเฉลี่ยชั่วโมงละเกือบ  7 คน โดยมีสาเหตุการเสียชีวิตจากโรคมะเร็ง  

5 อันดับแรก ได้แก่ 

  มะเร็งตับและท่อน้ำด ี  

  มะเร็งปอด 

  มะเร็งเต้านม 

  มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก 

  มะเร็งปากมดลูก



	 จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่า โรคมะเร็งเป็นภัยร้ายอันดับหนึ่งที่คร่าชีวิต 

ผู้คนไปจำนวนมากมายในแต่ละปี และมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อย ๆ 
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เพศชาย เพศหญิง

คร่าชีวิตคนไทยมะเร็ง... 
คนไทยเสียชีวิตจากโรคมะเร็งประมาณ 

60,000 คนต่อป ี
หรือเฉลี่ยชั่วโมงละเกือบ 7 คน 

มีจำนวนผู้เสียชีวิตจาก

โรคมะเร็ง 5 อันดับแรก ได้แก่
มีจำนวนผู้เสียชีวิตจาก

โรคมะเร็ง 5 อันดับแรก ได้แก่

มะเร็งตับและท่อน้ำดี

มะเร็งปอด

มะเร็งเต้านม 

มะเร็งปากมดลูก 

มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

มะเร็งช่องปากและคอหอย

มะเร็งเม็ดเลือดขาว

มะเร็งตับและท่อน้ำดี

มะเร็งปอด

มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

ที่มา : ข้อมูลล่าสุดจากกระทรวงสาธารณสุข



ทำไมอัตราการเป็นมะเร็ง
จึงเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ 

 ธรรมชาติ พระนิพพาน หรือ  พระเจ้า สร้างสรีระ 

ของมนุษย์ขึ้นมาให้เป็นสุดยอดของสิ่งที่มีชีวิต และได้สร้าง  

อาหาร น้ำ อากาศ ที่อยู่อาศัย สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมไว้ 

ให้แล้ว รวมทั้งสร้างภูมิต้านทานโรคพร้อมที่จะสู้กับเชื้อโรค 

ได้ทุกชนิดที่เหมาะสมไว้ในร่างกายแล้ว	

	 ท่านผู้อ่านลองจินตนาการย้อนหลังกลับไปเมื่อ 

หนึ่งหมื่นปีที่แล้ว

  อากาศบริสุทธิ์

  อาหารที่อุดมด้วยสารอาหารที่เพียงพอต่อการดำรง 

ชีวิต เช่น ผลไม้ ใบไม้ และธัญพืช เผือก มัน หาก 

ถือตามข้อสันนิษฐานว่า ส่วนใหญ่ของมนุษย์ยุคหมื่นปี 

ที่แล้วมายังไม่มีความสามารถในการจุดไฟ ยังไม่สามารถ 

ประดิษฐ์ภาชนะในการหุงต้มและอาวุธ มนุษย์ก็ไม่สามารถ 

ใช้มือเปล่า ๆ ไปล่าสัตว์มากินได้ จึงกินกล้วย กินผักหญ้า 

ง่ายกว่า มนุษย์สมัยก่อนจึงมักมีสุขภาพแข็งแรง อายุขัย 

ยืนยาว แต่น่าสนใจว่า

2
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	 “ทำไม 60 ปีที่ผ่านมา อัตราการเป็นมะเร็งของคนไทยเพิ่มขึ้นหนึ่งร้อย 

เท่า” 

	 ตวัเลขนี ้ ศ. ดร. นพ.สมศกัดิ ์ วรคามนิ กลา่วไวบ้นเวทสีมัมนาหลายครัง้ 

คำตอบอย่างย่อคือ 

 อาหารการกินของคนไทยเปลี่ยนไป จากอาหารไทยดั้งเดิมมาเป็นแนว 

อาหารฝรั่งมากขึ้น และใช้ชีวิตผิดธรรมชาติตามฝรั่งมากขึ้นเรื่อย ๆ เราจึงเป็น 

มะเร็งมากเหมือนฝรั่ง

	 ปัจจุบันด้วยอายุที่เพิ่มขึ้น ทำให้ต้องอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษนาน 

มากขึ้น ส่งผลให้สารพิษ สารอักเสบในร่างกายสะสมมากขึ้น ดังนั้นจึงมีโอกาส 

ที่เซลล์จะเสื่อมเร็วขึ้น กลายพันธุ์มากขึ้น และเกิดโรคต่าง ๆ เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะ 

มะเร็ง

มาหาสาเหตุการเกิดมะเร็งกันเถอะ 
	 คนไทยปัจจุบันเสียชีวิตจากมะเร็งมากขึ้นเรื่อย  ๆ สาเหตุสำคัญที่อยาก 

ให้นึกถึงคือ “การใช้ชีวิตผิดธรรมชาติของเราเอง” ได้แก่ 

  การกินเนื้อสัตว์มากขึ้น ๆ 

  ดื่มนมวัวตั้งแต่วัยทารกจนวัยชรา

  กินไข่เป็นประจำ

  กินข้าวมาก ๆ ในแต่ละมื้อ

  กินข้าวขาว ขนมปัง แป้ง ขนมหวาน น้ำตาล อาหารสำเร็จรูป  

ผงชูรส เครื่องดื่มต่าง ๆ ที่ไม่เคยมีตามธรรมชาติ

  กินอาหารสดน้อยลง กินอาหารสุก หรืออาหารที่ผ่านขบวนการผลิต 

ผ่านไมโครเวฟมากขึ้นเรื่อย ๆ 

  กินอาหารที่มีสารเคมีปนเปื้อนและสารเคมีที่ใช้ในส่วนผสมของอาหาร

  ดื่มน้ำผิดธรรมชาติดั้งเดิม เช่น น้ำประปา น้ำอาร์โอ (Reverse Os- 

mosis) น้ำดื่มในขวดพลาสติก การใช้ภาชนะพลาสติก ถุงพลาสติกใส่อาหาร  

น้ำมันพืช 
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  อากาศเสีย

  การใช้ชีวิตในสถานที่ที่ออกซิเจนต่ำ คาร์บอนไดออกไซด์สูงผิดธรรม- 

ชาติ เช่น การเปิดแอร์ในรถ การนั่งในออฟฟิศติดแอร์ เป็นต้น

  ใช้ชีวิตอยู่บนอาคารสูง  ๆ และขาดพลังแม่เหล็กโลก เพราะถูกปิดกั้น 

จากโครงสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กของห้องที่อยู่ต่ำกว่าหลายชั้นข้างใต ้ และ 

ไม่ได้รับพลังงานจากพื้นผิวโลก

  ชีวิตประจำวันที่ล้อมรอบด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ทั้งจากสถานีวิทยุ 

โทรทัศน์ สถานีถ่ายทอดคลื่นโทรศัพท์มือถือ ไวไฟ ไวร์เลส บลูทูธ ฯลฯ  

รวมทั้งเสาไฟฟ้าแรงสูง 

  ความเครียด

  การไม่ออกกำลังกาย นอกจากหัวใจและปอดจะไม่ได้ทำงานตามที่ควร 

แล้ว ยังมีปัญหาที่หลายคนมองข้ามคือระบบน้ำเหลืองก็พลอยไม่ได้ทำงานไป 

ด้วย เมื่อการไหลเวียนของเลือดและน้ำเหลืองไม่ดี ระบบการขับของเสียไม่ดี  

สารอักเสบในร่างกายก็เพิ่มขึ้น

  เนื่องจากมีแสงสว่างจากไฟฟ้าทั้งในบ้าน ในโรงงาน สำนักงาน และ 

ตามถนนหนทาง ทำให้สว่างไสวตลอดทั้งคืน รูปแบบการนอนและการหลั่ง 

ฮอร์โมนเมลาโทนิน (Melatonin) และโกร๊ธฮอร์โมน (Growth Hormone)  

จึงไม่เป็นไปตามธรรมชาต ิ นาฬิกาชีวิตผิดปกติ

  การนอนหนุนหมอนสูงขึ้นเรื่อย ๆ ตามแบบอเมริกัน ซึ่งผิดธรรมชาติ 

ที่มนุษย์ควรนอนราบ ไม่หนุนหมอนเหมือนมนุษย์โบราณ หรือสัตว์ป่าทั้งหลาย 

  การบริโภคเนื้อสัตว์มากขึ้นทำให้มีพิษสะสมอยู่ในร่างกาย โดยเฉพาะ 

ลำไส้เล็ก ลำไส้ใหญ ่ และตับ

  การได้รับแสงแดดน้อยกว่าคนสมัยก่อนหลายสิบเท่า จึงไม่ได้ขับเหงื่อ 

ซึ่งเป็นการขับของเสียตามธรรมชาติออกไป แถมยังใช้ครีมกันแดดอีก จึงทำให้ 

ขาดวิตามินดีและพลังที่จำเป็นจากแสงแดด 



สงครามมะเร็ง

	 สงครามมะเร็งเคยถูกประกาศมานานแล้วโดย  

ริชาร์ด นิกสัน (Richard Nixon) ประธานาธิบดีของ 

สหรัฐอเมริกาใน  พ.ศ.  2514 โดยใช้ความรุนแรงในการ 

รักษาซึ่งมีแต่วิธีที่บั่นทอนร่างกายและจิตใจของผู้ป่วย 

ลงไปเรื่อย  ๆ ไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัด  ฉายแสง คีโม  

(เคมีบำบัด) ล้วนแต่เป็นวิธีการที่อหังการทั้งสิ้นและเป็น 

การรักษาที่ปลายเหตุ  เนื่องจากต้นเหตุของการเกิด 

มะเร็งยังอยู่ ซ้ำการรักษาแบบนี้ยังไปทำลายเซลล์ปกติ 

ที่ยังมีอยู่ในร่างกายให้เสื่อมไปด้วย

ทำไมสหรัฐอเมริกาจึงยอมยกธงขาว
	 สหรัฐอเมริกาสู้สงครามมะเร็งในช่วง  พ.ศ.  2514  

จนถึงปี  พ.ศ.  2551 ปรากฏว่า  วุฒิสมาชิกเอ็ดเวิร์ด  

เคนเนดี  ซึ่งป่วยเป็นมะเร็ง ได้ระดมแพทย์ที่ เก่งสุด 

ในอเมริกามา 10 คนเพื่อรักษาตนเอง เริ่มด้วยการผ่าตัด 
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ซึ่งแรก ๆ ได้ผลดีมาก แต่ไม่กี่เดือนต่อมาอาการก็ทรุดลง เอ็ดเวิร์ด เคนเนดี  

จึงตัดสินใจฉายแสงและให้เคมีบำบัด แล้วก็ประกาศว่าการรักษาได้ผลดีมาก  

ทว่าอีกไม่กี่เดือนวุฒิสมาชิกเอ็ดเวิร์ด เคนเนดี ก็เสียชีวิต

	 โรงพยาบาลจอห์น ฮอพกินส์และโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด 

ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ดังที่สุดของสหรัฐอเมริกา ต่างยกธงขาวยอมแพ้กับการ 

รักษามะเร็งด้วยการผ่าตัด ฉายแสง คีโม และบอกว่า 

 “เรามาผิดทาง ควรจะเปลี่ยนไปใช้ยุทธศาสตร์กระตุ้นระบบภูมิต้านทาน 

ที่มีอยู่ให้แข็งแกร่งขึ้น เพื่อให้ร่างกายสู้ได้ด้วยตัวเอง โดยไม่ใช้การรักษา 

แบบนั้นซึ่งทำลายภูมิต้านทานและร่างกายโดยรวมไป การรักษาจึงไม่ได้ผล  

นอกจากจะทำร้ายร่างกายแล้วยังทำร้ายจิตใจ คุณภาพชีวิตของคนไข้ และ 

ยังทำให้คนไข้ต้องตายอย่างทรมานอีก”

 เมื่อรู้อย่างนี้แล้วเรายังจะยังรักษามะเร็งด้วยการผ่าตัด ฉายแสง และ 

คีโมกันอีกหรือ



 
“มะเร็ง” กับ “เนื้องอก”
ต่างกันอย่างไร 

 “มะเร็ง”  เกิดจากกระบวนการทางชีวภาพของตัวเรา 

เองที่ผิดปกติ ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อมีปัจจัยและสภาพแวดล้อม 

ที่เหมาะสม นอกจากนี้ขบวนการทางชีวภาพที่ผิดปกติยัง 

ทำให้เกิดโรคต่าง ๆ ได้ รวมทั้งภูมิแพ้ ภูมิเพี้ยน ความดัน 

โลหิตสูง เบาหวาน เนื้องอก ฯลฯ อีกด้วย

	 มะเร็งไม่ใช่เนื้องอก เนื้องอกก็ไม่จำเป็นต้องเป็น 

มะเร็ง แต่มะเร็งเป็นกระบวนการทางชีวภาพที่ทำให้เกิด 

เนื้องอก เมื่อพบเนื้องอกที่เกิดจากมะเร็งแสดงว่า “คุณเป็น 

มะเร็งมานานแล้ว” 

 “เนื้องอก”  เป็นผลจากกระบวนการทางชีวภาพของ 

ร่างกายผิดปกติ ทำให้เซลล์ซึ่งอยู่บริเวณที่มีสารอักเสบมาก 

ขาดออกซิเจน การไหลเวียนน้ำเหลืองไม่ดี เซลล์จึงต้อง 

พยายามพัฒนาตัวเองให้อยู่รอด เช่น แบ่งตัวเร็วขึ้นจน 

เป็นก้อนเนื้องอกแต่ตัวเนื้องอกยังไม่ได้กลายเป็นมะเร็ง  

ส่วนเซลล์ที่อยู่ใกล้ ๆ เนื้องอกที่ต้องทนอยู่ในสภาพแวดล้อม 
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ที่เป็นพิษแบบเดียวกันนานเข้าอาจพัฒนากลายพันธุ์เป็นเซลล์มะเร็งต่อไป  

เพื่อให้สามารถอยู่ในสิ่งแวดล้อมเป็นพิษและออกซิเจนต่ำได้ เหมือนจุลินทรีย์ 

ประเภทไม่ต้องการออกซิเจนนั่นเอง  (หากภูมิต้านทานของร่างกายต่ำก็ไม่ 

สามารถไปกำจัดจุลินทรีย์ได้)

	 การแพทย์สมัยใหม่พยายามจะสยบเนื้องอกที่เกิดจากการเป็นมะเร็ง 

ด้วยการผ่าตัด ฉายแสง คีโม เป็นเหตุให้ร่างกายบาดเจ็บ ภูมิต้านทานลด  

และกระพือกระบวนการก่อมะเร็งให้แรงขึ้น ทำให้สถานการณ์ยิ่งวิกฤติ

 หากต้องการชนะมะเร็ง ต้องกลับไปแก้ที่ต้นเหตุที่ทำให้เกิดเนื้องอก  

ต้องเปลี่ยนปัจจัยและสภาพแวดล้อมไม่ให้เกิดกระบวนการก่อมะเร็ง เนื้องอก 

ก็จะค่อย ๆ หายไปเองตามธรรมชาติ เนื่องจากการตัดเนื้องอกออกไปได้ไม่ได้ 

หมายความว่า “คุณจะชนะมะเร็งได้”



 

	 ย้อนหลังไปเมื่อ  ค.ศ.  2000 ผลการศึกษาหนึ่งที่ 

ตีพิมพ์ในวารสาร  The New England Journal  of  

Medicine สรุปว่า มะเร็งเกิดจากการกลายพันธุ์ของยีน 

ที่ควบคุมการแบ่งตัวของเซลล ์

	 หมายความว่า  ตามธรรมชาติเซลล์ทุกเซลล์ของ 

ร่างกายมนุษย์จะมีการควบคุมอายุขัย (Apoptosis) เมื่อ 

หมดอายุจะทำลายตัวเองให้ตายไปโดยอัตโนมัติ  ขณะ 

เดียวกันก็มีการแบ่งตัวของเซลล์ ทำให้เกิดเซลล์ใหม่ที่ 

แข็งแรงกว่ามาทดแทนเซลล์แก่ในจำนวนเท่าเดิม ถ้าเซลล์ 

เก่าไม่ตายเองแล้วเซลล์ใหม่เกิดขึ้นเรื่อย  ๆ  จะทำให้เกิด 

เนื้องอกตามมา

	 เซลล์มะเร็งคือเซลล์กลายพันธุ์ที่ป่วย ประสิทธิภาพ 

ต่ำ ไม่มีพลัง ไม่มีเรี่ยวมีแรงอะไร ทำหน้าที่อะไรไม่ได้  

อยู่แบบเปล่าประโยชน์ และไม่ว่าอยู่บริเวณไหนก็จะทำให้ 

อวัยวะส่วนนั้นหมดสภาพไปเรื่อย  ๆ ไม่สามารถทำหน้าที่ 

ได้ตามปกติ

เซลล์มะเร็ง
เกิดขึ้นได้อย่างไร5
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“ปู” สัญลักษณ์ของมะเร็ง

	 มะเร็งเป็นเซลล์ที่มีเนื้อเยื่อลักษณะลุกลามออกไป 
ทุกทิศทาง ดูคล้ายขาปูจึงเรียกว่า “Cancer” 
	 มาจากภาษากรีก คือ “carcinos” ซึ่งแปลว่า 
“ป ู (crab)”
	 เนื้อเยื่อที่เหมือนขาปูนี้เองที่จะคืบคลานลุกลามไป 
ยังเนื้อเยื่อและอวัยวะข้างเคียง เพื่อแย่งอาหาร ได้แก่ 
น้ำตาลจากเซลล์ข้างเคียงและเลือดที่มาหล่อเลี้ยงเซลล์ 
ไม่เพียงเท่านั้น เซลล์มะเร็งยังผลิตเอนไซม์ที่เป็นอาวุธ 
เพ่ือไปทำลายเย่ือหุ้มเซลล์อ่ืนอีก ทำให้เซลล์ดี ๆ กลาย 
เป็นเซลล์มะเร็ง ขยายตัวลุกลามไปเรื่อย ๆ 



14 แค่รู้วิธี ชาตินี้เราจะไม่เป็นมะเร็ง

	 ผลการศึกษาสาเหตุของการเกิดมะเร็งที่มีการบันทึกไว้เป็นพัน  ๆ  ฉบับ  

ต่างอ้างเหตุของการเกิดมะเร็งสารพัดจนเกิดความสับสนไปหมด  เช่น  

อนุมูลอิสระทำให้ยีนบกพร่อง  สารเคมีที่ก่อมะเร็ง  การขาดวิตามินและ 

แร่ธาตุบางตัว สนามแม่เหล็กไฟฟ้า รังสี ความเครียด ไวรัส เชื้อรา และ 

แบคทีเรีย เป็นต้น

	 ปัจจัยเสริมต่าง  ๆ  เหล่านี้ล้วนเป็นพิษต่อร่างกาย บวกกับร่างกายขาด 

สารอาหารที่ดี ก็ทำให้การทำงานของเซลล์ในร่างกายผิดปกติ ภูมิต้านทานต่ำลง 

ร่างกายไม่สามารถควบคุมเชื้อโรคและกำจัดสารอักเสบในร่างกายได้จึงเกิดโรค 

ต่าง ๆ  

	 รวมทั้งการติดเชื้อ เซลล์มะเร็งก็คือเซลล์ในร่างกายของเราเองที่จำเป็น 

ต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอด 

 แต่สาเหตุทุกอย่างข้างต้นก็อาจเป็นเพียงปัจจัยเสริม ไม่ใช่สาเหตุหลัก 

ของมะเร็งอย่างแท้จริง เพราะมีการค้นพบทฤษฎีใหม่ว่า “การขาดออกซิเจน 

ในระดับเซลล์ต่างหากเป็นต้นเหตุที่แท้จริงของการเกิดมะเร็ง” 


