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 1. สารพิษจากเชื้อรา มหีลายชนิด ไดแก อะฟลาทอกซนิ (aflatoxin) สเตอริกมาโตซีสติน 

(sterigmatocystin) โอคราทอกซนิ เอ (achratoxin A) รูกูโลทอกซนิ (rugutotoxin) และ ลูติโอสกยั

ริน (luteoskyrin) ทําใหเกิดโรคมะเร็งตับ ขาวสุก ขาวโพด ถั่วลิสง อาหารที่ถนอมโดยการตากแหง

ที่มิไดผาขบวนการอยางถูกตองมักจะมีเชือ้รา aspergillus, penicillium และสารพษิของมัน

ปนเปอน คนไทยชายเปนมะเร็งตับมากที่สุด ฉะนัน้ ประชาชนควรไดรูวิธีการปองกนัหรือหลีกเลีย่ง

สารพิษ ดังกลาว  

  2. สารเอ็นในโตรโป (N-nitroso compounds) ไดแก ไนโตรซามีน (nitrosamines) และไน

โตรซามีด (nitrosamides) เปนสารที่เกิดจากของหมักดอง ระหวางเกลือไนไตรท กบัสารพวกเอมนี

ที่มาจากอาหารหรือยาหรือสารปราบศัตรูพืช สารพวกนีท้ําใหหนูพกุขาวเกิดมะเร็งทีต่ับ, หลอด

อาหาร, ระบบทางเดินหายใจ, ไต, ทางเดนิอาหารและกระเพาะปสสาวะ  

  3. สารกอมะเร็งจากพืช ไดแก ไซเคซิน (cycasin) จากผลมะพราวเตาหรือปรง อะเรไคดีน 

(arechidine) และอะเรโคลีน (arecoline) จากผลหมาก พทาควโิลไซด (ptaquilosside) จากผล

ผักกูด สมุนไพรที่ใชเปนประจําควรไดรับการตรวจสอบวามีสารกอมะเร็งรวมดวยหรอืไม  

  4. สารเจือปนในอาหาร และน้ําดื่ม ไดแก สีผสมอาหาร ที่ไมถูกตองตามาตรฐาน ของ

กระทรวงสาธารณสุข เชน orange ll, Rhodamine B, Croceine scarlet 3B, Auramine, 

Melachite green, 4-Aminoazobenzene, Butter yellow ซึ่งเปนสีทีต่องหามทัง้หมด สีอนนิทรียที่

ใชยอมผา กระดาษและวัสดุตางๆ ประกอบดวยเกลือ สารตะกั่ว แคดเมี่ยมและปรอท สารชูรส

ตางๆ เชน ขันฑสกรหรือซัคคาริน (saccharin) ไซคลาเมท (cyclamate) สารเคมทีี่ไดมาจาก

ภาชนะ ไดแก สารโลหะหนัก สารไวนิลคลอไรดโมโนเบอร (Vinyl chloride monomer)  

  5. สารที่เกิดจากการปรุงอาหาร ไดแก สารจําพวกโปลีไซคลิกอะโรมาติก ไฮโดรคารบอน 

(PAH หรือ Polycyclic aromatic hydrocarbons) ในอาหารพวกเนื้อ/ไขมันเผา ปง ยาง ดวยฟน



หรือถานไฟ และปลาหรือเนือ้รมควัน มักจะมีสารกอมะเร็ง PAH เชน benzo (a) pyrene, dibenz 

(a,h) anthracenc, benzo (a) anthracenc และ dienzo (a,h) pyrene  

        นอกจากนีย้ังมีสารจําพวกไพโรไลเซต (pyrolsates) ซึ่งมหีลายชนิดในอาหารพวกเนือ้ที่ถูก

ปรุงหรือทาํใหสุก โดยการเผา การปง การยางที่มีอุณหภูมิสูงโดยตรงจนไหมดําเกรียม สารพวกนี้ 

ไดแก IQ, Mc-IQ, Trp-P-l, Glu-P-l และ Glu-P-L  

  6. มลพิษจากสิ่งแวดลอม ไดแก สารปราบศัตรูพืช ดีดีที คารบาเบท สารฆาหญา 

(2,4D,2,4,5 T, paraquat) สารโลหะหนัก แรใยหินหรือแอสเบสตอส เบอริลเลียม สารกัมมนัตรังสี

เหลานี ้ทําใหเกิดมะเร็งทั้งโดยทางตรงและทางออม อาจผาขบวนการ "โซอาหาร" ยอนกลับไปสู

ผูใชหรือช่ัวลูกหลาน  

  7. อาหารดิบที่อาจมพียาธ ิเชน ปลาดิบ ปลารา ปลาจอม ปูเค็ม ซึ่งอาจมีพยาธิใบไมหรือ

ไขของมัน พยาธิทาํใหเกิดมะเร็งตับ และมะเร็งทอน้ําด ีในชาวไทยภาคอีสานซึง่รับประทานอาหาร

ที่ทาํจากสัตวน้ําและไมถกูทําใหสุก ตัวพยาธิจะทนตอการหมกั/ดอง ความรอนเทานั้น จะสามารถ

ทําลายไขและตัวพยาธิได  

  8. ยาสมุนไพรที่มีสารหนหูรืออารเซนิก สารหนทูําใหเกิดมะเร็งผิวหนัง โดยการรับประทาน

อาหาร น้าํดื่มหรือยาแผนโบราณที่มีสารหนูที่เปนสวนประกอบ จึงพงึระวังโรคไขต่ํา ที่เกิดใน

ประชาชนอาํเภอรอนพิบูลย จ.นครศรีธรรมราช มีสาเหตุมาจากการปนเปอนของสารหนูในน้าํดื่ม 

ซึ่งมาจากแหลงน้าํในเหมืองแรเกา  

  9. กาแฟหรือเครื่องดื่มที่มีคาเฟอนี สารคาเฟอีนมีฤทธิ์ยบัยังการชวยซอมแซมโมเลกลุ ดี 

เอ็น เอ (DNA repair) จึงทาํใหเสริมฤทธิ์การทําลายทางพันธกุรรมของสารกอกลายพันธุ และสาร

กอมะเร็ง คาเฟอีนในขนาดสูงจะทําใหหนเูปนมะเร็งตับออน  

  10. เหลาหรือเอทิลแอลกอฮอล มีหลกัฐานมากมายที่แนชัดวา เหลาเปนปจจัยสาํคัญทีทาํ

ใหเกิดโรคมะเร็งหลายชนิด โดยเฉพาะ มะเร็งตับ, มะเร็งหลอดอาหาร, มะเร็งทางเดินอาหาร, เหลา

ทําใหเกิดโรคไขมันคั่งในตับ และโรคตับแข็งกอนที่จะเปนมะเร็งตับ เหลาเปนทูเมอรโปรโมเตอร 

เหลาทําใหอัตราการเกิดมะเร็งชองปาก คอหอย และกลองเสียงในคนสูบบุหร่ีสูงถงึ 10-20 เทา 

อัตราเสี่ยงการเกิดมะเร็งจะเพิ่มตามจาํนวนครั้งของการดื่มและเปอรเซ็นตแอลกอฮอลในสุราที่ดืม่  



        บทบาทของแอลกอฮอลและบุหร่ีในการเกิดมะเร็งบริเวณศีรษะและคอนั้น เขาใจวา

เนื่องจากสารกอมะเร็งที่เกดิจากการเผาไหมของบหุร่ีเปนตัวเริ่มตน แลมี Alcohol เปนตัวสงเสริม

ใหสารพษิออก 

ฤทธิ์ที่อวยัวะเปาหมาย โดยแอลกอฮอลมีบทบาท ดังนี้  
           1. แอลกอฮอล อาจมีหนาที่เปนตวัทาํลายของสารพิษ  

           2. แอลกอฮอล อาจเปนตัวทําใหระบบทาํลายสารพิษตางๆ เสือ่มประสิทธิภาพลง ทําให

ปริมาณสารพษิตกคางในรางกายจนเกิดการสะสมแสดงความเปนพษิออกมา  

           3. แอลกอฮอล ทาํใหระบบ metabolism ที่อวัยวะเปาหมายเปลี่ยนแปลงไป  

           4. เนื่องจาก แอลกอฮอล 1 gm ใหพลังงานถงึ 7 Recal จึงทําใหเกิดภาวะทุโภชนาการในผู

ติดสุรา และทาํใหมกีารขาดจุลโภชนาสาร (micronutricort) ดวย  

           5. แอลกอฮอล สามารถลดการดูดซึมสารอาหารสําคัญๆ รวมทั้ง vitamin ตางๆ ที่ชวยใน

การควบคุมการแบงตัวของ cell epithelial ทาํให metabolism ภายใน cell epithelial ของอวัยวะ 

 
เปาหมายมีการเปลีย่นแปลงสงผลทําใหมีการกระตุนการเกิดพิษจากสารพิษในบุหรี ่ 
           11. บุหร่ี ทาํใหเกิดโรคมะเร็งปอด มะเร็งชองปาก และมะเร็งในทางเดนิหายใจ อัตราเสี่ยง

การเกิดมะเร็งขึ้นอยูกับจํานวนบหุร่ีตอวัน คนเปนโรคมะเร็งปอดถึง 90 % ไดเคยสูบบุหร่ีมานาน

กอน ในควนับหุร่ีมีสารกอมะเร็งหลายชนิด ในการเผาผลาญบุหร่ีอยางสมบูรณจนไดควันบหุร่ีแลว 

จะไดสารเคมี > 3,000 ชนิด โดยมีสารกอมะเร็งที่สําคัญชนิดหนึ่ง คือ เบนโซ (10) และสารเคมีที่

กอกลายพนัธุ และกอการเกดิมะเร็งอื่นอกีมาก  

 เมื่อเร็วๆ นีพ้บวา ภรรยาทีม่ีสามีสูบบุหร่ีมักจะเสีย่งตอการเปนมะเร็งหลายชนิดไดงาย แสดงวาผูที่

หายใจควันบหุร่ีโดยมิไดสูบเองก็มีอันตรายและโอกาสเปนมะเรง็ได สารอาหารที่ลดอัตราเสี่ยงการ

เกิดมะเร็ง มีฤทธิ์ตรงขามกับสองพวกแรก จึงมีการเรียกสารตรงขามพวกนีว้า "สารตอตานการกอ

มะเร็ง" (anticarcinogens) ซึ่งพบวามีในธรรมชาติหลายชนิด  

   

1. กากใยอาหาร (dietary fiber) ปองกนัการเกิดมะเรง็ทางเดนิอาหาร โดยเฉพาะลําไสใหญ กาก

ใยอาหาร มีบทบาทตอการลดการเกิดมะเร็งในลําไส ดงันี ้ 

       - ใยอาหารมีคณุสมบัติสามารถอุมน้าํ (hydrations) ไวในตัวเองไดดีมาก ดงันัน้ เมื่อใย

อาหารเคลื่อนไปสูลําไสใหญแลว ยอมมผีลทําใหอุจาระออนตัว จึงเปนการชวยใหการขับถายของ

เสียออกนอกรางกายงายขึ้น  

       - ใยอาหารมีผลในการเพิ่มน้าํหนักของอุจจาระ (Fecal weight) แตไปเจือจาง

องคประกอบตางๆ ในลาํไสใหญ (colonic contents) ซึ่งเชื่อวาผลเชนนี้สามารถไปกระตุนประสาท



ของลําไสใหญ ทาํใหการขับถายของเสียออกนอกรางกายไดมากขึ้น หรืออาจกลาวไดวากลไกที่

เปนการยนระยะเวลาการไหลของกากอาหารตางๆ ภายในลําไสใหญส้ันลงนั่นเอง  

- มีตอตอนที่ 2- 

 


