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มะเร็งในปจจุบันถือเปนโรครายท่ีคราชีวิต

ผูคนและทําใหเกิดโศกนาฏกรรมอยางใหญหลวง
แกประชาชนทุกชาติ  เซลลมะเร็งคือเซลลท่ี
เปล่ียนสภาพไปเปนเนื้อราย เติบโตและขยายตัว
ในหลอดเลือด และน้ําเหลือง กระจายไปยัง
อวัยวะอ่ืนๆ ในรางกายได ซ่ึงหากเปนสวนท่ี
สําคัญเชน ปอด ตับ สมอง จะทําใหผูปวย
เสียชีวิตในเวลาอันรวดเร็ว  มะเร็งท่ีพบมากท่ีสุด
ใ น ภ า ค ต ะ วั น อ อ ก เ ฉี ย ง เ ห นื อ ข อ ง ไ ท ย 
(Vatanasapt, Kosuwon and Pengsa, 1993) คือ 
มะเร็งตับหรือมะเร็งทอน้ําดีท่ีคราชีวิตคนอีสาน
มานาน ผูท่ีมีความเส่ียงคือผูท่ีดื่มสุราเปนประจํา 
การติดเช้ือไวรัส  การรับประทานอาหารดิบๆ
สุกๆ  อาการตรวจพบได ช า  เ ม่ื อ มีอ าการ
แสดงออกของมะเร็งผูปวยก็มักเปนมากแลว พบ
มากในเพศชาย สวนมะเร็งตับออนพบมากใน
อเมริกาและยุโรป ถึงแมจะพบเปนอันดับรองใน
เมืองไทยสวนมากเกิดกับคนท่ีชอบดื่มกาแฟ
มากๆ สูบบุหร่ีจัด กินอาหารไมถูกสุขลักษณะ 
และการไดรับควันพิษตางๆ มานาน  การรักษา
โรครายนี้ในปจจุบันมีหลายวิธีคือ การผาตัด เคมี

บําบัดและรังสีรักษา  ถึงแมรังสีจะมีการออกฤทธ์ิ
ยับยั้งการเจริญเติบโตและทําลายเซลลมะเร็งได
โดยตรงก็จริง แตบางคร้ังอาจมีผลขางเคียงเชน 
คล่ืนไส อาเจียน ปากอักเสบ ผมรวง เปนตน และ
ยังมีคาใชจายสูงมาก  ปจจุบันยังไมสามารถ
หาทางรักษาโรคมะเร็งไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ในการรักษาท่ีใชยาตานมะเร็งมักมีปญหาการดื้อ
ยา หรือแมแตการรักษาดวยการผาตัดหรือรังสี
รักษามักจะพบการกลับมาเปนซํ้าอีกซ่ึงเปน
ปญหามากในการรักษา จากรายงานการศึกษา
ทางระบาดวิทยา การใหประชากรดื่มแอลกอฮอล
ในระดับพอเหมาะสามารถเพ่ิมระดับปริมาณของ 
high-density lipoprotein (HDL) ยับยั้งการตก 
ตะกอนของเลือดซ่ึงจะนําไปสูการเกิดโรคหลอด
เ ลือดหั ว ใจ อุด ตันและ มีผลตออาการของ
โรคหัวใจ ในค.ศ. 1979 St. Leger, Cochrane, 
Moore รายงานการด่ืมไวนกับการเกิดโรคหัวใจ
ของประชากรโลก พบวา ประชากรของประเทศ
ฝร่ังเศสมีโอกาสเกิดโรคตํ่าสุดจาก 18 ประเทศ
ในยุโรป ถึงแมจะมีการบริโภคอาหารที่มีไขมัน
สูง ท้ังนี้ เพราะแอลกอฮอลและไวนมีสารท่ีมี

บทความวิชาการ
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           ในวงการแพทยและนักวิทยาศาสตรไทย
จึงพยายามคิดคนหาแนวทางการรักษาและยับยั้ง
เซลลมะเร็ง โดยมีการนาํเอาสารสมุนไพรไทยมา
ใชรวมในการบําบัดรักษาโรคมะเร็ง ซ่ึงเปนทาง 
เลือกใหมในวงการแพทย โดยนําเอาสารสกัดจาก
สมุนไพรหลายๆ ชนิด ซ่ึงเปนวัตถุดิบท่ีมีราคาไม
สูงมากนักมาสกัดเอาสาร แลวนํามาทําการผลิต
ยาและทดลองกับเซลลมะเร็งและยังเปนแผนการ 
วิจัยและพฒันายาจากสมุนไพร ผลิตภัณฑธรรม 
ชาติและสารสังเคราะหเพื่อการปองกันและควบ 
คุมโรคมะเร็ง ซ่ึงถือวาเปนแผนกลยุทธการวิจัยท่ี
สําคัญอันดับหนึ่ง อีกทั้งยังเปนการวจิัยแหงชาติท่ี
สําคัญและสนองนโยบายของแผนการวจิัยแหง 
ชาติ ฉบับท่ี 6 เพื่อการพึ่งพาตนเองทางดานยา
ของประเทศ และเปนแนวทางหนึ่งท่ีจะชวยลด
การเสียดุลทางเศรษฐกิจ  

    ในการศึกษาคร้ังนี้ผูวิจัยจึงไดนําเอาสาร   
เรสเวอราทรอล (resveratrol) (ภาพท่ี 1 ก) เปน
สารประกอบท่ีสกัดไดจากพืช (phytoalexin) ท่ีมี
คุณสมบัติเปนสารปฏิชีวนะท่ีพืชสังเคราะหข้ึน
เม่ือพืชไดรับอันตรายจากรังสียูวี หรือการติดเช้ือ
โรคจากรา Botrytis cinera และยังเปนสาร 
polyphenol ซ่ึงอยูในกลุม stilbene ท่ีพบมากใน
พืชหลายชนิด (Frankel, Waterhouse and 

Kinsella, 1993) เชน องุน (ภาพท่ี 1 ข) ตนหมอน 
บลูเบอรี ถ่ัวลิสงและในรากวัชพืช Polygonum 
caspidatum (Aggarwal et al., 2004) ซ่ึงชาวจีน
ใชทํายาแผนโบราณใชในการตานการอักเสบ 
นอกจากนี้ยังพบสารเรสเวอราทรอลในสวนของ
ผิวเปลือกองุนและเมล็ดองุนแดง(grapevine,Vitis 
spp.) ซ่ึงองคการอนามัยโลก (WHO) รายงานวา
ในประเทศท่ีกําลังพัฒนามีการใชสารสกัดจาก
พืชในการรักษาโรคถึง 85% (Farnsworth, 1993; 
Crain, 1999) และยังมีรายงานการใชสารเรสเวอ-
ราทรอลวา สามารถลดอาการเสี่ยงการเปนโรค 
หัวใจไดถึง 40% ในขณะเดียวกันสารเรสเวอรา-
ทรอลยังมีคุณสมบัติเปนสารตานอนุมูลอิสระยับ 
ยั้งการรวมตัวตกตะกอนของเลือดไดดีชวยใน
การควบคุม metabolism ของไขมัน (Jang et al., 
1997) ลดการอักเสบของเนื้อเยื่อ ลดการเกิดเนื้อ
งอกของมะเร็ง (Ahmad et al., 2000) และ
สามารถปองกันการเกิดโรคการเส่ือมของเสน 
ประสาทสมอง โดยเฉพาะโรคอัลไซเมอรและ
พารกินสันไดอีกดวย นอกจากน้ีในองุนแดงยังมี
สารกลุม Polyphenol สูงมากโดยเฉพาะแอนโท-  
ไซยานิตินซ่ึงมีคุณสมบัติยับยั้งและตานเซลล 
มะเร็งท่ีเกิดข้ึนแลวหรือท่ีกําลังจะเกิดข้ึน จาก
รายงานพบวาองุนและไวนมีปริมาณเรสเวอรา- 
ทรอลแตกตางกัน และไวนขาวจะมีปริมาณตํ่า
กวาไวนแดง ขณะเดียวกันการดื่มไวนแดงเปน
ประจําและในปริมาณท่ีเหมาะสมจะสามารถชวย
ลดและปองกันการเกิดโรคหัวใจลมเหลวไดดี 
กวาไวนขาวอีกดวย 
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ในการวิจัยไดนําเอาสารเรสเวอราทรอลและกากท่ีไดจากการแปรรูปองุน ซ่ึงเปนสวนท่ีเหลือท้ิง 
 

ในการวิจัยไดนําเอาสารเวอราทรอลและ
กากท่ีไดจากการแปรรูปองุน ซ่ึงเปนสวนท่ีเหลือ
ท้ิงจากการแปรรูปมาทําการสกัด แลวนํามาทด 
สอบการยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลลมะเร็ง
ตับหรือมะเร็งทอน้ําดีโดยมีวัตถุประสงค เพ่ือหา
ปริมาณสาร Total phenolic compound (TPC) ใน
สารสกัดจากกากองุนแดงและทดสอบฤทธ์ิความ
เปนพิษตอเซลลมะเร็งทอน้ําดีท่ีพบในประเทศ
ไทยคือ KKU-100  โดยนําสารสกัดจากกากองุน
แดงมาทําการหาปริมาณ TPC โดยวิธีวิเคราะห
ดวย Folin-Ciocalteau (Matthaus, 2002) จากการ
วิเคราะหพบวา สารสกัดจากกากองุนมีปริมาณ 
TPC  ประมาณส่ีพันมิลลิกรัมตอลิตร ซ่ึงสูงกวา
ในน้ําองุนและไวนองุนอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ
ความเช่ือม่ันทางสถิติ 0.01% จากการที่กากองุนมี

ปริมาณ TPC สูงกวาน้ําองุนและไวนแดง จึงทํา
การเลือกสารสกัดจากกากองุนแดงมาทําการทด 
สอบฤทธ์ิความเปนพิษตอเซลลมะเร็งทอน้ําดี
KKU-100 เทียบกับสารสกัดบริสุทธ์ิเรสเวอรา-
ทรอล โดยวิธียอมดวย SRB assay (Skehan, 
Storeng and Scudiero, 1990) จากการศึกษา
พบวาเรสเวอ-ราทรอลและสารสกัดจากกากองุน
แดงสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล 
มะเร็งทอน้ําดี KKU-100 ได และฤทธ์ิความเปน
พิษตอเซลลมะเร็งจะแปรตามความเขมขนของ
สารท้ังสองชนิด นอกจากนี้ยังพบวาฤทธ์ิความ
เปนพิษของสารเรสเวอราทรอลและสารสกัด
หยาบจากกากองุนแดงตอเซลลมะเร็งทอน้ําดี 
KKU-100 มีคา IC50 เทากับ 6.74±0.21 และ 
31.39±0.60 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร เม่ือเทียบกับ

(ก)

 

(ก) (ข) 
 

 
           ภาพท่ี 1. (ก) โครงสรางทางเคมีของเรสเวอราทรอล  (ข) องุนแดง 

ท่ีมา : (http://lpi.oregonstate.edu/infocenter/phytochemicals/trans-resveratrol/cistrans.html) 
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ภาพท่ี 2. ฤทธ์ิความเปนพษิของสารเรสเวอราทรอลและสารสกัดจากกากองุนแดงตอ 
                              เซลลมะเร็งทอน้ําดี KKU-100 (ก และ ข) ทดสอบโดยวิธี SRB assay  
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ขอแนะนํา เพื่อปองกันมะเร็งควรปฏิบัติดังนี้ ยึดขอปฏิบัติโภชนาการบัญญัติ 9 ชอน  และ
อาหารหลัก 5 หมู เพื่อใหไดสารอาหารครบถวน 
ปองกันการไดรับสารพิษตัวใดเปนประจํา            จากรายงานการศึกษาพบวาหญิงท่ีกิน

อาหารมังสวิรัติจะเปนมะเร็งเตานมนอยกวาคนท่ี
กินตามปกติถึงรอยละ 45 ผัก ผลไมท่ีควรจัดใหมี
สํารับอาหารคือ คะนา บรอคโคลี กะหลํ่าปลี 
ผักกาดทุกชนิด กะหล่ําดอก ปวยเลง ถ่ัวเหลือง 
เตาหู นมถ่ัวเหลือง พืชตระกูลถ่ัว สาหราย องุน
แดง สตรอเบอร่ี แอปเปล สม มะนาว ผักใบเขียว
เขม กระเทียม ชาเขียว เปนตน โดยผูเช่ียวชาญ
แนะนําใหกินผักผลไมอยางนอยวันละ 5 หนวย
บริโภคหรือประมาณ 3-5 ถวยตวง ท้ังสด สุก ตม 
ยํา แกง และทําเปนเครื่องดื่ม หรือใสองุนแดงลง
ในสลัดหรือดื่มไวนแดงสักแกวระหวางม้ือคํ่าจะ
ชวยลดไขมันในเลือดท่ีจะเปนอันตรายตอเสน
เลือดแดงได เพราะสารสีแดงท่ีเรียกวา ไลโคปน  
ในมะเขือเทศ แตงโม  องุนแดง ฯลฯ มีคุณสมบัติ
ในการปองกันมะเร็งและมีสารแอนโทไชยานิติน 

และ Ellagic acid ท่ีสามารถจับและทําลายพิษ
ของสารกอมะเร็งไดเพราะสารเม็ดสีในพืชมีคุณ 
สมบัติตานมะเร็งหลายชนิดเชน ตานการอักเสบ 
ตานอนุมูลอิสระ เพิ่มระบบภูมิคุมกัน ขอแนะนํา 
เพื่อปองกันมะเร็งคือ  

    1.     รักษาน้ําหนักตวั ไมอวน  
    2.       รับประทานอาหารในลักษณะธรรมชาติ 
เชน ขาวกลอง ผักและผลไม 
    3.       รับประทานอาหารในปริมาณท่ีไมมาก
หรือนอยเกินไป 
    4.      

     5.      หลีกเล่ียงการรับประทานอาหารที่มีสาร
กอมะเร็ง  รวมทั้งกาแฟ เหลา หรือเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอลและสูบบุหร่ี 
     6.       ออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอ 
     7.       พักผอน และพยายามไมเครียด 
     8.       อยูในส่ิงแวดลอมท่ีดี 
     9.       ตรวจหามะเร็งระยะแรกเร่ิมประจําป 
 

สรุป 
ในองุนแดงจะมีสารใยอาหาร ลดความเส่ียง

การเกิดมะเร็ง สารเม็ดสีโดยเฉพาะแอนโทไซ-
ยานินตานการอักเสบ ตานอนุมูลอิสระ เพิ่ม
ระบบภูมิคุมกัน   นอกจากนี้ยังมีสาร Ellagic acid 
ท่ีสามารถจับและทําลายพิษของสารกอมะเร็ง  
ไลโคปนและเรสเวอราทรอล (resveratrol) ท่ีมี
รายงานมากเกี่ยวกับเปนสารตานอนุมูลอิสระเพ่ิม
ระบบภูมิคุมกันและเปนสารปองกันและตาน
มะเร็ง นอกจากน้ียังใชในการรักษาเสนประสาท
สมองเส่ือมเชน โรคอัลไซเมอรและพารกินสัน 

 หากตองการหลีกเล่ียงมะเร็งรายนี้ ทุกคน
ควรจะหันมาดูแลรักษาสุขภาพโดยเฉพาะการ
รับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ควรจะเปน
ผักคร่ึงหนึ่งในอาหารแตละม้ือโดยเฉพาะผักและ 
ผลไมมีสีท่ีมีคุณสมบัติตานอนุมูลอิสระ ไมสูบ
บุหร่ี ไมดื่มสุรา หรือดื่มสุราแคพอควร ทําจิตใจ
ใหสบาย ไมเครียด ไมอวนและออกกําลังกายเปนรับประทานอาหารใหเมนูหลากหลาย โดย 
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