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การรักษาผูปวยดวยโรคมะเร็งตามทฤษฎีการแพทยแผนตะวันตก มี ๒ วธิีหลักที่ปฏิบตัิ
กันแพรหลายคือการใชรังส ี และการใชเคมีบําบัด ซ่ึงทั้งสองวิธี ตางก็ใชหลักการเดียวกันคอื
ทําลายเนื้อราย แตทั้งน้ีไมสามารถเลือกทําลายเฉพาะเนื้อรายได เซลลดีจํานวนมากตองถูก
ทําลายไปดวย  โดยเฉพาะอยางยิ่ง เซลที่มีการแบงตัวเรว็เชน เซลผม เซลบผวิหนัง เซลเยือ่บุ
ทางเดินอาหาร และเซลเม็ดเลือดในไขกระดูก จึงเกิดผลขางเคียงตามาเชน ผมรวง แผลในปาก 
ทองเดิน คลื่นไส อาเจียน ออนเพลีย เบื่ออาหาร โลหิตจาง  เม็ดเลือดขาวต่ําเสี่ยงตอการติดเชื้อ 
เกล็ดเลือดต่ําทําใหเลือดออกงาย อีกทั้งผูปวยยังมีโอกาสที่จะกลบัมาเปนอีก จากการกระจายตัว
ของเซลลมะเร็ง  โดยเหตุน้ีจึงมีผูปวยตายดวยโรคมะเร็งปละ  ๕๐,๐๐๐ คน นับเปนการสูญเสยี
ทรัพยากรเนื่องจากเคมีบําบดัลวนเปนยานําเขาทั้งสิ้น ยังไมนับถึงคาใชจายในสวนบุคลากรที่
ตองใชเวลาในการอภิบาลผูปวยเหลานี้เปนเวลานาน แตไมสามารถชวยชวีติบุคคลเหลานั้นได   

มะเร็งนับเปนโรคที่รายแรงและคราชวีติผูคนมาตั้งแตศตวรรษที่ 20 ตอเน่ืองมาจนถึง
ศตวรรษที่ 21  นับเปนสาเหตุสําคัญในการเสียชีวติในอเมริกา (รอยละ 25)  ปจจุบันมีผูแสวงหา
แนวทางอื่นในการรักษามากขึ้น เชนจากการแพทยอายุรเวทของอินเดียที่มีมาตั้งแตสมัยกอน
พุทธกาล  ในตําราอายุรเวทไดมีการกลาวถึงมะเร็งวาเปนเนื้องอกที่เกิดจากการอักเสบหรือไม
อักเสบก็ได อาจเกิดจากความไมสมดุลยของระบบ วาตะ (ระบบประสาท) ปตตะ (ระบบโลหิต
ดํา) หรือเสมหะ (ระบบโลหิตแดง) หน่ึงหรือ สองระบบ เปน benign neoplasm แตถาเกิดจาก
ความผิดปกตขิองทั้งสามระบบจะกลายเปน malignant tumour หรือเน้ือรายนั่นเอง  

สาเหตุของการเกิดมะเร็งน้ันตําราอายุรเวทไดกลาวถึงการบาดเจ็บของผิวชั้นที่หกที่

เรียกวา  โรหิณี (epithelium) ของกลามเนื้อและหลอดเลือด ซ่ึงเกิดจากการใชชีวติที่ผิดพลาด 
การกินอาหารไมถูกสุขลักษณะ สุขอนามัยที่ไมดี และ พฤติกรรมที่ไมถูกตองอันกอใหเกิดความ
ไมสมดุลยของระบบในรางกาย (dosha) นําไปสูการเกดิเนื้องอก  ในแตละคนเกดิมะเร็งแตกตาง
กันไปแลวแตปจจัยเสี่ยงและพันธุกรรมซงีทําใหแตละคนมีการตอบสนองตออาหารชนิดเดียวกัน
ไดตางกัน (ขึ้นอยูกับ dosha ของแตละคน)  ปจจัยที่กอใหเกิดความเสื่อมของระบบในรางกาย
ไดแก 
 1. สิ่งกระตุนระบบวาตะ การกนิรสขม รสเผ็ด หรือรสฝาดมากเกินไป อาหารแหง หรือ

อยูในสภาวะเครียดมากไป 
 2. สิ่งกระตุนระบบปตตะ การกินรสเปรี้ยว รสเค็มมากเกินไป อาหารทอด หรืออยูใน

สภาวะโกรธมากไป 
 3. สิ่งกระตุนระบบเสมหะ การกินรสหวานมากเกินไป อาหารมัน หรือชอบอยูน่ิงๆ

เกินไป 



 4. สิ่งกระตุนระบบเลือด (rakta) กินอาหารที่เปนกรดหรือเปนดางมากเกินไป อาหาร
ทอดหรือยาง เครื่องด่ืมแอลกอฮอลล  อารมณโกรธหรือโศกเศรามากไป การตาก
แดดจัดหรือทํางานภายใตความรอนนานไป 

 5. สิ่งกระตุนระบบกลามเนื้อ (mamsa) การกินอาหารจําพวกเนื้อ ปลา โยเกิต นมและ
ครีมมากไป การนอนกลางวัน และการกินมากเกินไป 

 6. สิ่งกระตุนระบบไขมัน (medo) การกินอาหารประเภทน้ํามัน อาหารหวาน แอลกอ
ฮอลลและความขี้เกียจ 

 
หลักของการรักษามี 4 อยางคือ บํารุงสุขภาพ (health maintenance) รักษาโรค 

(disease cure) การคืนสูสภาพปกติ (Rasayana /restoration of normal function)  จิต
วิญญาณ (spiritual approach)  หลักทสีําคัญคือตองหาสาเหตุของการเจ็บปวยทีท่ําใหเกิดการ
ขาดความสมดุลยและแกไขสวนขาดและลดสวนเกิน โยทั่วไปจะเปนสวนประกอบของสมุนไพร
หลายๆชนิด ซ่ึงจะเขาไปชวยระบบการทํางานของอวัยวะตางๆของรางกายพรอมๆกันและบํารงุ
รางกายไปดวย สมุนไพรสามารถออกฤทธิต์างๆ ดังน้ี ระงับการสรางเสนเลือดใหม 
(antiangiogenesis) ยับยั้งการเจริญของเซลมะเร็ง (antiproliferative) ระงับการอักเสบ  
ซอมแซม DNA  ตานออกซิไดส  กําจัดอนุมูลอิสระ ยับยั้งจุลชีพ เปนตน 
สมุนไพรตอไปน้ีลวนมีผลการทดสอบที่เปนประโยชนตอการรักษามะเร็ง 

ฟาทะลายโจร (Andrographis paniculata) ในอินเดียใชกันมานานรักษาไทฟอยด แกอักเสบ แก

มาเลเรีย  กระตุนภูมิคุมกัน สารสําคัญคือ andrographolide สามารถยบัยั้งเซล
มะเร็งไดหลายชนิด  

มะตูม (Aegle marmelos) สารจากผลมะตมูสามารถยับยั้ง thyroid cancer และมีฤทธิ์ยับยั้งไวรัส 
และตานการอกัเสบ  

บัวบก (Centella asiatica) มีสาร asiaticoside ที่ชวยใหแผลเรื้อรังหายไดเร็วขึ้น เพ่ิมภูมิคุมกัน 
และในบราซิลมีการใชเพ่ือรักษามะเร็งมดลูก 

ขมิ้น (Curcuma longa)  สารสําคัญคือ curcumin มีฤทธิ์ตานออกซิไดสและตานการอักเสบที่แรง 
สามารถทําใหเกิดการตายของเซลมะเร็งหลายชนิดเชน ผิวหนัง ลําไสใหญ 
กระเพาะ ลําไสเล็ก รังไข และยังมีฤทธิต์านไวรัส แบคทีเรียและราอีกดวย 

หญางวงชางดอกขาว (Heliotropium indicum) อายุรเวทใชใบในการรักษาไข ลมพิษ แผล การ

อักเสบเฉพาะที่ กลาก ปวดขอ (rheumatism)  มีอัลคาลอยด Indicine-N-oxide ที่
มีฤทธิยบัยั้งเนื้องอก มีการทดลองทางคลีนิคในลิวคเีมีย และ solid tumour 

วานหางจรเข (Aloe vera) มีสาร aloe-emodin ที่กระตุน macrophage ใหกําจัดเซลมะเร็ง และยงั
มี acemannan ชวยกระตุนภูมิคุมกัน วานหางจรเขชวยกระตุนการเจริญของเซล
ปกติและยับยัง้การเจริญของเซลมะเร็ง 



Rubia cordifolia  พืชตระกูลเดียวกบักาแฟมีมากในอินเดียตอนใต  สารสกัดจากพืชน้ีมีฤทธิ์
ตานออกซิไดสและกระตุนภูมิคุมกัน  และตานมะเร็งหลายชนิดเชน leukemia, 
ascetic carcinoma, melanoma, lung and large intestinal tumour เปนตน 

Whitania somnifera  หรือ Indian ginseng เปน adaptogen ที่ชวยทําใหรางกายทํางานได
เปนปกติ โดยผาน Hypothalamic Pituitary Adrenal (HPA) axis  มีสารสําคัญ
คือ whithanolide ซ่ึงมีฤทธิ์เสริมภูมิตานทาน และสามารถยับยั้งเซลมะเร็งผิวหนัง 

กะเพรา (Ocimum sanctum) เปนสมุนไพรที่ใชในการแพทยโบราณหลายระบบ เชนอายุรเวท 
สิธธา ยูนานน ิกรีก โรมันเปนตน ใชในระบบทางเดินอาหาร ทางเดินหายใจ 
หัวใจ ผิวหนัง ฯลฯ  

ทุเรียนเทศ (Anona muricata) สาร acetogenin จากผลทําใหเซลมะเร็งตายได 

ลูกใตใบ/หญาใตใบ (Phyllanthus niruri/amarus) เปนที่รูจักวาเปน stonebreaker และมีการใช
แพรหลายทั่วโลก ในระบบปสสาวะและน้าํดี  ตับอักเสบ หวัด วัณโรค และโรค
จากไวรัสอ่ืนๆ  

ดีปลี (Piper longum) มี piperine  ซ่ึงมีฤทธิ์ตานออกซิไดสทั้ง in vitro และ in vivo จึงเปน
สวนประกอบของตํารับยารกัษามะเร็งของอายุรเวท 

Podophyllum hexandrum เปนพืชบนเทือกเขาหิมาลัย มีสาร podophyllin และ podophyllotoxin 
ซ่ึงยับยั้งการแบงตัวของเซลมะเร็งหลายชนิด เชน  sarcomas,adenocarcinoma 
และ melanoma มีการเตรียมอนุพันธและใชเปนยารักษามะเร็งตับคือ etoposide 

บอระเพ็ด(Tinospora cordifolia) สารสําคัญจากบอระเพ็ดกระตุนภูมิคุมกันโดยการเพิ่มระดับ
เม็ดเลือดขาว และสามารถลดขนาดเนื้องอกได 58.8% เทียบเทา 
cyclophosphamide 

รักขน (Semecarpus anacardium) ผลของรักขนมีการใชในอายุรเวทเพื่อรักษามะเรง็  มีงานวิจัย
แสดงวาสารสกัดคลอโรฟอรมมีฤทธิต์านมะเร็งและยืดอายุในกรณี leukemia, 
melanoma และ glioma ในสตัวทดลองที่ถกูเหนี่ยวนําใหเปนมะเร็งตบัสารสกัดจาก
รักขนทําใหเน้ือเยื่อตับเปนปกติ ยาเตรยีม anacartin forte  นิยมใชรักษามะเร็ง
หลอดอาหาร chronic myeloid leukemia, urinary bladder และมะเร็งตบั 

 ยังมีสมุนไพรอีกมากที่มีฤทธิ์ในการยบัยั้งเซลมะเร็งโดยตรงหรือชวยระงับอาการ
ขางเคียงตางๆ ของผูปวยมะเร็งซ่ึงรอผลการสนับสนนุจากงานวิจัยทางวิทยาศาสตร 


