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ค าน า 

 

ค าวา่ “รังสี” หรือ “นิวเคลียร์” มกัก่อให้เกิดความตื่นกลวั ทัง้ๆท่ีมีรังสีอยู่รอบๆกายเราและภายใน
ร่างกายเราตลอดเวลา  เป็นท่ีรู้กนัมานานแล้ววา่รังสีเหน่ียวน าให้เกิดอนมุลูวอ่งไว (reactive species)  ทัง้ท่ี
เป็นอนมุลูอิสระ (free radicals) และท่ีไมไ่ด้เป็นอนมุลูอิสระ  ซึ่งจะไปมีผลกบัโมเลกุลต่างๆภายในร่างกาย  
และร่างกายเรามีระบบท่ีเรียกว่า สารต้านอนุมูลว่องไว (antioxidants; แอนตีอ้อกซิแดนท์; แอนไทออกซิ
แดนท์) เพ่ือป้องกนัอนัตรายจากอนมุลูวอ่งไวเหลา่นี ้ อย่างไรก็ดีทัง้อนมุลูวอ่งไวและสารต้านฯมีทัง้คณุและ
โทษ  ร่างกายต้องมีสารทัง้สองในระดบัท่ีสมดลุกนั เพ่ือให้เซลล์ตา่งๆในร่างกายสามารถท างานได้อย่างปกติ  
การมีสารหนึ่งสารใดมากเกินไปจะเป็นโทษแก่ร่างกาย    

แตเ่น่ืองจากโดยทัว่ไปพบวา่ในโรคหรือพยาธิสภาพตา่งๆ เช่น  มะเร็ง โคเลสเตอรอลสงู เบาหวาน  
โรคติดเชือ้ เอดส์ อลัไซเมอร์ การชราภาพ อนัตรายจากการออกก าลงักาย จะมีระดบัของอนุมลูว่องไวสงู
กวา่ปกติ  ในขณะท่ีมีสารต้านฯต ่ากวา่ปกติ  จึงมีความรู้สกึวา่อนมุลูวอ่งไวเป็นสิ่งท่ีไม่ดี และสารต้านฯเป็น
สิ่งท่ีดี  จึงได้มีการบริโภคสารต้านฯกนัมาก จนได้รับอนัตรายจากสารต้านฯ  

การแพทย์ในปัจจุบันให้ความสนใจต่อบทบาทของอนุมลูว่องไวและสารต้านฯกันมาก  เพราะไม่
เพียงแตร่ังสีเท่านัน้ท่ีก่อให้เกิดอนมุลูวอ่งไว  กระบวนการต่างๆภายในร่างกายของเราก็สามารถก่อใ ห้เกิด
อนมุลูวอ่งไวได้เช่นกนั  เช่น  กระบวนการสร้างพลงังานในเซลล์  ดงันัน้ภาวะท่ีเรียกว่า oxidative stress ซึ่ง
เป็นภาวะท่ีร่างกายมีอนมุลูวอ่งไวมากกวา่สารต้านฯ จึงสามารถเกิดได้ตลอดเวลา เช่น  การเครียดทัง้ทาง
ร่างกายและจิตใจจะมีผลให้มีอนมุลูวอ่งไวสงู  จนอาจก่อให้เกิดอนัตรายแก่ร่างกายได้  

ร่างกายเราสามารถได้รับสารต้านฯทัง้จากอาหารและจากการท่ีร่างกายเราผลิตได้เอง  สารต้านฯท่ี
ร่างกายสามารถผลิตได้เองจะดีท่ี ร่างกายจะมีการปรับให้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสมได้  พบว่าการท าสมาธิจะ
ท าให้มีสารต้านฯเพ่ิมขึน้  นอกจากนีพ้บวา่การได้รับรังสีปริมาณต ่าๆก็จะเหน่ียวน าให้ร่างกายสร้างสารต้าน
ฯเช่นกนั  ซึ่งเป็นกลไกของร่างกายท่ีจะท าให้ร่างกายทนตอ่รังสี หากต้องได้รับรังสีปริมาณสงูๆในเวลาตอ่มา 

ภายในเอกสาร “จากรังสี…สูส่ารต้านมะเร็ง” นี ้จะมี “กรอบความรู้พืน้ฐาน” ส าหรับผู้ ท่ียงัไมคุ่้นเคย
กับศพัท์วิชาการทางด้านนี ้ โดยได้ใช้ตวัหนังสือสีน า้เงินในการอธิบาย  และใช้ตวัหนังสือสีแดงในการ
เช่ือมโยงกบัข้อความท่ีอยู่ในบทความ  สมาคมฯหวงัเป็นอย่างย่ิงว่าเอกสารนีจ้ะเป็นประโยชน์ทางวิชาการ
ด้านรังสี และมีประโยชน์ตอ่สขุภาพกายและใจของท่านด้วย  หากท่านมีข้อคิดเห็นหรือค าแนะน าประการใด 
กรุณาติดตอ่กบัสมาคมฯตามท่ีอยู่ข้างลา่งนี ้

 
สมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย 

        c/o ส านกังานพลงังานปรมาณเูพ่ือสนัต ิ
16 ถนนวิภาวดีรังสิต 
จตจุกัร  กรุงเทพฯ 10900 

   โทรสาร : (02) 5613013    



          สารบัญ 
 

เร่ือง                หน้า 
1. รังสีท่ีมีอยู่ตามธรรมชาต ิ          1 
          1.1  รังสีคอสมิก           1 
          1.2  สารรังสีท่ีมีอยู่ในโลก         3 
2.   ผลของรังสีตอ่สิ่งท่ีมีชีวิต        11 
3.   บทบาทของอนมุลูวอ่งไวและสารต้านฯตอ่สิ่งท่ีมีชีวิต     14 
   3.1  มะเร็ง          14 

3.2  โคเลสเตอรอลสงู เส้นเลือดแขง็และตบีตนั      14 
3.3  เบาหวาน          16 
3.4  การชราภาพ        17 
3.5  อลัไซเมอร์         17 
3.6  การติดเชือ้         17 
3.7  เอดส ์         18 
3.8  การบาดเจ็บจากการออกก าลงักาย      18 

4.   การลดอนัตรายจากรังสีและป้องกนัการเกิดโรค     19 
4.1  ป้องกนัก่อนเกิดโรค        19 
4.2  รับสารต้านอนมุลูวอ่งไวจากอาหาร      19 
4.3  ปฏิบตัิตามทางสายกลาง       20 
4.4  ท าจิตให้เบิกบาน        21 

 



จากรังสี…สู่สารต้านมะเร็ง 
 

 

 

ดร. จารุณีย์ ทองผาสุก 
ส านักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันต ิ

  
เมื่อเอย่ถึง “รังสี” หรือ “นิวเคลียร์” ความรู้สึกของคนส่วนใหญ่ได้แก่ ความน่ากลวั แท้ท่ีจริงแล้วมี

รังสีอยู่รอบๆตวัเราตลอดเวลา ไมว่า่จะในดิน นํา้ อากาศ หรือแม้แตภ่ายในร่างกายเราก็มีรังสี  เน่ืองจากโลก
เราเป็นแหลง่กําเนิดรังสี เป็นมาตัง้แตกํ่าเนิดโลก  
 

1. รังสีที่มีอยู่ตามธรรมชาติ 

รังสีท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติ  ได้แก ่

 1.1  รังสีคอสมกิ  เราได้รับรังสีคอสมิกจากดวงอาทิตย์  และดาวอ่ืนๆ ในอวกาศ (รูปท่ี 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1 ดวงอาทิตย์และดาวอ่ืนๆในอวกาศ แหลง่กําเนิดรงัสีคอสมิก   
(ภาพจาก www.sabuy.com และ  seds.lpl.arizona.edu) 

เน่ืองจากรังสีคอสมิกมาจากนอกโลก เมื่อผา่นบรรยากาศโลกก็จะถ่ายเทพลงังานให้กบับรรยากาศ
ท่ีมนัผา่น  ทําให้ปริมาณรังสีท่ีจะมาถึงพืน้โลกลดลง  ดงันัน้ผู้ ท่ีอยูบ่นท่ีราบจะได้รับรังสน้ีอยกวา่ผู้ ท่ีอยูใ่นท่ี
สงูๆ เช่น บนภเูขาหรือเคร่ืองบิน  และผู้ ท่ีอยู่บริเวณขัว้โลกจะได้รับรังสีมากกวา่ผู้ท่ีอยู่ในบริเวณเส้นศนูย์สตูร 
มีรายงานวา่ลกูเรือท่ีทํางานบนเคร่ืองบินนานกวา่ 15 ปี  มีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมและมะเร็งกระดกูสงูกวา่
ประชากรทัว่ไป  นอกจากนีพ้บวา่นกับินมีโอกาสเป็นมะเร็งเมด็เลือดขาวและมะเร็งผิวหนงัสงูกวา่คนอ่ืนๆ  
ทัง้นีอ้าจเน่ืองจากท่ีนัง่ของนกับินซึง่อยู่ท่ีกระจกหน้าทําให้ได้รับรังสีมากกวา่คนอ่ืนๆ โดยมีรายงานวา่  
นกับินซึ่งมชีัว่โมงบินมากกวา่ 5,000 ชัว่โมง จะได้รับปริมาณรังสีสงูถึง 9 มิลลิซีเวิร์ตภายในเวลา 1 ปี  
ในขณะท่ีบคุคลทัว่ไปจะได้รับรังสคีอสมิกประมาณ 3 มิลลิซีเวิร์ตในเวลาท่ีเท่ากนั 

http://www.sabuy.com/


2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นอกจากจะแผ่ให้รังสีโดยตรงแล้ว รังสีคอสมิกยังสามารถถ่ายเทพลังงานให้กับบรรยากาศและ

เหน่ียวนําให้เกิดสารรังสี  ซึ่งถึงแม้สว่นใหญ่จะสลายตวัหมดไปก่อนถึงพืน้โลก แตก่็ยงัมีบางตวัท่ีตกลงมาถึง
พืน้ดิน ท่ีพบบ่อยๆ ได้แก่  คาร์บอน-14   ตริเตียม-3   เบอริลเรียม-7 อย่างไรก็ดีปริมาณท่ีมาถึงโลกตํ่ามาก 
และมีอนัตรายน้อยมาก โดยเฉล่ียจะมีผลให้เราได้รับรังสี 0.01 มิลลิซีเวิร์ตตอ่ปี 

 
อะตอม 
ภายในอะตอมประกอบด้วยโปรตอนและนิวตรอน  โดยมี
อิเล็กตรอนว่ิงอยู่รอบๆ และจะแสดงด้วยสญัญลกัษณ์  ธาตุ-
จํานวนของนิวตรอนรวมกบัจํานวนโปรตอน เช่น คาร์บอน-14 
สารรังสี 
สารรังสี ได้แก่ ธาตุหรืออะตอมซึ่งมีจํานวนของโปรตอนและ
นิวตรอนไมส่มดลุกนั  จึงไมอ่ยู่ตวัแตจ่ะสลายตวัไปเป็นสารอ่ืน
และให้รังสีออกมา  เช่น คาร์บอน-14 เป็นสารรังสี ในขณะท่ี
คาร์บอน-12 ไมไ่ด้เป็นสารรังสี 

 
(ภาพจาก www.uic.com.au) 
 

 
 

 

หน่วยปริมาณรังสีที่ได้รับ  
ปริมาณรังสีท่ีได้รับ (Absorbed dose; R) มีหน่วยเป็นเกรย์ (gray; Gy; หน่วยใหม)่  
หรือ แรด (rad; radiation absorbed dose; หน่วยเก่า) 
1 เกรย์ = 100 แรด 
ปริมาณรังสีท่ีให้ผลทางชีววทิยา (Biologically effective dose หรือ Dose equivalent; D) เป็น
หน่วยท่ีใช้บอกปริมาณรังสีท่ีได้รับในแง่ท่ีมีผลในทางชีววิทยา มีหน่วยเป็นซีเวิร์ต (sievert; Sv; หน่วย
ใหม)่ หรือ เรม (rem; roentgen equivalent man; หน่วยเก่า) 
1 ซีเวิร์ต = 100 เรม 
1 ซีเวิร์ต = 1000 มิลลิซีเวิร์ต  

D = R x Q  (Q เป็น quality factor ซึ่งขึน้กบัชนิดของรังสี) หรือ 
D = R x Q x N  (N เป็น modifying factor ซึ่งขึน้กบัชนิดของเนือ้เย่ือหรืออวยัวะท่ีได้รับรังสี) 
ถ้า R มีหน่วยเป็น เกรย์   D จะมีหน่วยเป็น ซีเวิร์ต  
ถ้า R มีหน่วยเป็น แรด   D จะมีหน่วยเป็น เรม 
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คร่ึงชีวติ ได้แก่ ระยะเวลาท่ีสารรังสใีช้ในการสลายตวัหรือลดความแรงรังสีลงเหลือคร่ึงหนึ่ง ซึ่งคา่นี ้
จะเฉพาะสําหรับสารรังสีหนึง่ๆ  

 
(ภาพจาก www.uic.com.au) 

 
เน่ืองจากคาร์บอน-14 มีคร่ึงชีวิตนานถึง 5,730 ปี จึงใช้คาร์บอน-14 ในการประเมินอายวุตัถโุบราณ 

เพราะในสิ่งท่ีมีชีวิตจะมีการนําเอาคาร์บอน-14 มาใช้ตลอดเวลา ทําให้อตัราส่วนของคาร์บอน-14 และ
คาร์บอน-12 (ธาตเุสถียร) คงท่ี แตเ่มื่อตายไป ไม่มีการนําคาร์บอน-14 เข้าไปในร่างกาย  คาร์บอน-14 ท่ีมี
อยู่ก็จะสลายไปทําให้สามารถประเมินอายขุองสิ่งนัน้ๆได้ 

 

 

  

รูปท่ี 2  ตัง้แตกํ่าเนิดโลก ผา่นยคุไดโนเสาร์ จนมาถึงปัจจบุนั โลกเรามีสารรังสีท่ีให้รังสีอยูต่ลอดเวลา  
(ภาพจาก www.allposters.com และ www.kinkadeart.com) 

1.2  สารรังสีท่ีมีอยู่ ในโลก  ตัง้แต่กําเนิดโลกก็มีสารรังสีอยู่ในโลกนีแ้ล้ว แม้ในยุคไดโนเสาร์  
(รูปท่ี 2)  ซึ่งยังไม่มีมนุษย์ก็มีสารรังสีอยู่ในโลก และเน่ืองจากสารรังสีเหล่านีม้ีคร่ึงชีวิตยาวมาก  จึงยัง
สามารถพบสารรังสีเหล่านีไ้ด้ในปัจจุบัน  แม้จะมีสารรังสีในโลกตัง้แต่กําเนิดโลก แต่เพ่ิงรู้ว่าธาตตุ่างๆใน
ธรรมชาติสามารถให้รังสีออกมาได้เมื่อปี ค.ศ.1898 (พ.ศ. 2441) โดย เบคเคอเรล (Becquerel) และในปี

 

http://www.allposters.com/
http://www.kinkadeart.com/
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เดียวกันนีเ้อง ท่ีปิแอร์และมารี ครีู สามารถแยกเรเดียมได้  หลงัจากนัน้ก็ได้มีการนําเอาสารรังสีมาใช้ใน
กิจการตา่งๆ  แตเ่น่ืองจากในยคุแรกๆ ไมท่ราบถึงอนัตรายของรังสีจึงใช้สารรังสีอย่างไมถ่กูต้อง 
 อนัตรายจากรังสี ในการใช้รังสีในยคุต้นๆประมาณ ค.ศ. 1920 (พ.ศ. 2463) เช่น การใช้เรเดียมใน
การทําให้หน้าปัดนาฬิกาพรายนํา้เรืองแสง  ช่างเขียนหน้าปัดนาฬิกาพรายนํา้ (รูปท่ี 3) ในขณะท่ีใช้ปากเพ่ือ
ทําให้ปลายพู่กนัเรียว กลืนเรเดียมเข้าไป  เน่ืองจากปริมาณสารรังสีท่ีได้รับเข้าไปน้อยมาก จึงไม่พบอาการ
เฉียบพลนั แตต่อ่มาพบวา่มีอบุตัิการของมะเร็งกระดกูสงูในช่างเขียนเหล่านี ้ ในรูปท่ี 3 แสดงอบุัติการของ
มะเร็งกระดกู จะเห็นวา่ในผู้ ท่ีได้รับรังสี 

 มากกวา่   100 เกรย์  44 คน  จะพบผู้เป็นมะเร็งกระดกู 20 คน 
30-100 เกรย์  88 คน จะพบผู้เป็นมะเร็งกระดกู  33 คน 
10-30 เกรย์  71 คน จะพบผู้เป็นมะเร็งกระดกู 17 คน 

3-10 เกรย์  87  คน จะพบผู้เป็นมะเร็งกระดกู 1  คน 
1-3  เกรย์  1059 คน จะพบผู้เป็นมะเร็งกระดกู 0 คน 

 
 จากกราฟนีแ้ละจากการค้นพบอ่ืนๆ สรุปได้วา่ ไมใ่ช่ทกุคนท่ีได้รับรังสีจะเป็นมะเร็ง แต่ปริมาณรังสี
ท่ีได้รับสงูขึน้ จะทําให้โอกาสท่ีจะเป็นมะเร็งเพ่ิมขึน้ และจะใช้เวลา 10-30 ปีก่อนท่ีจะตรวจพบมะเร็ง 
 

รูปท่ี 3. ช่างเขียนหน้าปัดนาฬิกาซึ่งกลืนเรเดียมจากการปฏิบตัิงาน  และกราฟแสดงอบุตัิการของมะเร็ง
กระดกูในช่างเขียนเหลา่นี ้

 
การมีชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมท่ีมีสารรังสีทําให้ภายในร่างกายของเราได้รับสารรังสีโดยการกินหรือ

หายใจเข้าไป  ร่างกายจะได้รับรังสีจากสารรังสีท่ีอยู่ในร่างกายประมาณ 0.26 มิลลิซีเวิร์ตตอ่ปี  โดยสารรังสี
ท่ีพบมากท่ีสดุในร่างกาย ได้แก่ โพแทสเซียม-40 (คร่ึงชีวิต 1.42 พันล้านปี) ซึ่งส่วนใหญ่ได้รับจากอาหาร 
(ตารางท่ี 1) โดยจะมีโพแทสเซียม-40 อยู่ 0.0117% ของโพแทสเซียมทัง้หมดท่ีมีอยู่ในร่างกาย (ตารางท่ี 2) 
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โดยเฉลี่ยร่างกายจะได้รับรังสีจากโพแทสเซียมในร่างกายประมาณ 0.15-0.19 มิลลิซีเวิร์ต/ปี  เพราะรังสี
จากโพแทสเซียมมีอํานาจทะลทุะลวงสงู ทําให้ร่างกายของเราเป็นแหลง่กําเนิดรังสี และสามารถให้รังสีกบัผู้
ท่ีอยู่ใกล้เคียง เช่น ผู้ ท่ีนอนเคียงข้างกนัจะได้รับรังสี 0.01-0.02  มิลลิซีเวิร์ต/ปี จากกนัและกนั   
 

ตารางท่ี 1  ปริมาณสารรังสีโพแทสเซียม-40 และ เรเดยีม-226 ท่ีมีอยู่ในอาหารตา่งๆ 1-2 

 อาหาร 
โพแทสเซียม-40  
(พิโคครีู/กิโลกรัม) 

เรเดยีม-226   
(พิโคครีู/กิโลกรัม)  

กล้วย 3,520 1 
บราซิลนทั 5,600 1,000-7,000 
แครอท 3,400 0.6-2 
มนัฝร่ัง 3,400 1-2.5 
เบียร์   390 --- 
เนือ้แดง 3,000 0.5 
นํา้ดื่ม --- 0-0.17 

 

ตารางท่ี 2  สารรังสีท่ีมีอยู่ในร่างกาย (ในผู้ใหญ่นํา้หนกั 70 กิโลกรัม)  (ICRP 30)   

 สารรังส ี
นํา้หนกัสารรังสี 
ท่ีพบในร่างกาย 

ความแรงรังสี 
ของสารรังส ี

ปริมาณท่ีได้รับ 
ในแตล่ะวนั 

ยเูรเนียม 90 µg 30 pCi (1.1 Bq) 1.9 µg 
ธอเรียม 30 µg      3 pCi (0.11 Bq) 3 µg 
โพแทสเซียม 17 mg 120 nCi (4.4 kBq) 0.39 mg 
เรเดยีม 31 pg 30 pCi (1.1 Bq) 2.3 pg 
คาร์บอน-14 95 µg 0.4 µCi (15 kBq) 1.8 µg 
ตริเตียม 0.06 pg 0.6 nCi (23 Bq) 0.003 pg 
โพโลเนียม 0.2 pg    1 nCi (37 Bq) ~0.6 µg 

 
 
 

 
 
 

ความแรงรังสีของสารรังสี ได้แก่ อตัราการสลายตวัของสารรังส ี มีหน่วยเป็น เบคเคอเรล 
(becquerel; Bq; การสลายตวัใน 1 วินาท;ี หน่วยใหม่) หรือ ครีู (curie; Ci; หน่วยเก่า)  
1 Bq  =  2.7x10-11 Ci  =  27 pCi (พโิคคูรี) 
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รูปท่ี 4  เปอร์เซนต์การได้รับรังสีของคนในประเทศสหรัฐอเมริกา 

ในประเทศสหรัฐอเมริกาประมาณวา่ 3 % ของรังสีท่ีได้รับมาจากของใช้ภายในบ้าน เช่น โทรทัศน์ 
คอมพิวเตอร์  สตาร์ทเตอร์ของหลอดไฟฟลอูอเรสเซนซ์  นาฬิกาพรายนํา้ จานชามเคลือบ  เคร่ืองจับตรวจ
ควนั  บหุร่ี วสัดกุ่อสร้าง  อีก 15 % มาจากทางการแพทย์ (เอกซเรย์และการตรวจท่ีใช้สารรังสี)  ท่ีเหลืออีก 
82% ของรังสีทัง้หมดท่ีได้รับ มาจากรังสีในธรรมชาติ  โดย NCRP ได้ประเมินอตัรารังสีท่ีเราได้รับ ดงันี ้

รังสีคอสมิก    0.27 มิลลิซีเวิร์ต/ปี 
         รังสีจากพืน้โลก    0.28 มิลลิซีเวิร์ต/ปี  
         สารรังสีท่ีมากบัอาหาร   0.40 มิลลิซีเวิร์ต/ปี 
        รังสีท่ีได้รับจากการหายใจ     2.00 มิลลิซีเวิร์ต/ปี 

ดงันัน้จะได้รับรังสีทัง้หมดจากธรรมชาติประมาณ 3 มิลลิซีเวิร์ต/ปี (อาจมากหรือน้อยขึน้กับบริเวณ
ท่ีอยู่อาศยั) โดยรังสีท่ีได้รับจากการหายใจ 2 มิลลิซีเวิร์ต/ปี สว่นใหญ่มาจาก เรดอน  

เรดอน 
มากกว่า 50% ของรังสีท่ีเราได้รับจากธรรมชาติมาจากเรดอน  โดยมีเรดอนอยู่ทัง้ในดิน นํา้ และ 

อากาศ  เรดอนเป็นก๊าซเฉ่ือยไม่ว่องไวในการทําปฏิกิริยาเคมี  ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น  นักเคมีชาวเยอรมัน 
Friedrich Ernst Dorn เป็นผู้ ค้นพบเรดอน-222 ในปี ค.ศ. 1900 (พ.ศ. 2443)  เรดอน-222 เป็นชนิดท่ีพบ
มากท่ีสดุ เพราะมาจากการสลายตวัของยเูรเนียม-238 (รูปท่ี 5) ซึ่งมีถึง 99.3% ของยเูรเนียมท่ีมีอยู่ในธรรม 
ชาติ  เน่ืองจากเรดอนเป็นก๊าซจึงสามารถซึมผา่นชัน้ดินขึน้มากระจายไปในอากาศ ละลายนํา้ หรือซึมผ่าน
รอยแตกของพืน้เข้ามาในบ้าน 
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รูปท่ี 5. การสลายตวัของยเูรเนียม-238  ให้เรดอน-222  
(ภาพจาก www.uic.com.au) 

เรดอนมีคร่ึงชีวิต 3.8 วนั และจะ
สลายตวัให้รังสีแอลฟาและธาตโุพโลเนียม 
เรดอนจะให้รังสีเมื่อสลายตัว ดังนัน้หาก
เรดอนสลายตวัพอดีในขณะท่ีหายใจเข้าไป
ก็จะทําให้ผู้นัน้ได้รับรังสี แต่หากยังไม่ได้
สลายตวั  เรดอนก็มกัจะถูกหายใจออกมา  
เมื่อเรดอนสลายตัวจะให้ลูกหลานท่ีเป็น
ของแขง็ซึ่งอาจจับกับฝุ่ นละอองในอากาศ  
เมื่อเราหายใจเอาฝุ่ นละอองเหล่านีเ้ข้าไป  
สารรังสีก็อาจเกาะติดกับผนังปอดทําให้
ปอดได้รับรังสีได้  เรดอนหรือสารรังสีท่ีเป็น
ลกูหลานจะไม่ก่อให้เกิดอาการเฉียบพลนั 
แต่อาจก่อให้เกิดมะเร็งปอดซึ่งอาจจะ
แสดงผลในเวลาตอ่มา (10-30 ปีหลงัได้รับ
รังสี)  

ในประเทศสหรัฐอเมริกา พบ
เรดอน 0.5-1.5 พิโคครีู/ลิตรในท่ีพักอาศยั 
และ 0.4  พิโคคูรี/ลิตรภายนอกอาคาร  
โดย United States Environmental 
Protection Agency (USEPA) แนะนําให้
ทกุบ้านทํา 

การตรวจปริมาณเรดอน และหากพบว่าเกิน 4 พิโคครีู/ลิตร  (148 เบคเคอเรลต่อลกูบาศก์เมตร) 
ควรจะมีการแก้ไข  ในประเทศไทยจากการสํารวจก๊าซเรดอนทัง้ภายในและภายนอกอาคารในพืน้ท่ีชุมชน
เขตลุม่นํา้ทะเลสาบสงขลา พบวา่มีคา่อยู่ในช่วง 9-1307 เบคเคอเรลตอ่ลกูบาศก์เมตร3 

 การศกึษาวา่เรดอนเป็นตวัการของการเกิดมะเร็งปอดเป็นเร่ืองยากเน่ืองจากมีหลายปัจจัยท่ีต้อง
คํานึงถึงในการศกึษา 

1. ผู้ป่วยมะเร็งปอดสว่นใหญ่เกิดจากการสบูบหุร่ี หรือเกิดจากการได้รับสารอ่ืนๆ  เปอร์เซนต์ท่ีเกิด
จากเรดอนตํ่าทําให้ยากแก่การประเมิน   
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2. การเป็นมะเร็งปอดจากการได้รับรังสีจะใช้เวลาประมาณ 10-30 ปี  ดงันัน้หากผู้ ป่วยมีการย้าย
ถ่ินฐาน   การตรวจหาปริมาณเรดอนโดยตรวจท่ีอยู่อาศยัปัจจุบันของผู้ ท่ีเป็นมะเร็งปอด จะทํา
ให้ได้ข้อมลูท่ีไมถ่กูต้อง  

3. การปรับปรุงท่ีพกัอาศยั อาจมีการกําจดัวสัดท่ีุเป็นสาเหตอุอกไป หรืออาจเพ่ิงรับเข้ามา 
4. เดก็ไวตอ่เรดอนมากกวา่ผู้ใหญ่เน่ืองจากอตัราการหายใจสงูกวา่ และเซลล์สว่นใหญ่อยู่ในระยะ

ของการแบ่งตวั  
5. ประวตัิท่ีไมถ่กูต้อง ผู้ ป่วยส่วนใหญ่มกัเสียชีวิตหรือเจ็บหนักจนไม่สามารถให้ข้อมลูทัง้หมดได้ 

ต้องขอข้อมลูจากญาติพ่ีน้องซึ่งอาจคลาดเคลื่อน  
6. ปัจจัยแทรกซ้อนอ่ืนๆ เช่น กรรมพันธุ์ ความเป็นอยู่ การได้รับสารก่อมะเร็ง ความร้อนในบ้าน 

การระบายอากาศในท่ีอยู่อาศัย ร่างกายแต่ละคน อาหาร หน้าท่ีการงานท่ีอาจทําให้ต้องใช้
สารเคมี 

 

การศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งเรดอนและการเกิดมะเร็งปอดท่ีเป็นท่ียอมรับได้แก่การศึกษาของ
มหาวิทยาลยัไอโอวา ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสํารวจตัง้แต่ปี ค.ศ.1993-1997 (พ.ศ. 2536-2540)  ใน
ผู้หญิงอาย ุ40-84 ปี  1027 คน ซึ่งได้อาศยัในบ้านของตนเองเป็นเวลานานกว่า 20 ปี การเลือกศึกษาสตรี
ในไอโอวาเน่ืองจากไอโอวาเป็นรัฐท่ีมีปริมาณเรดอนสงูสดุในสหรัฐอเมริกา  ผู้หญิงชาวไอโอวามีการโยกย้าย
ถ่ินฐานตํ่า ใช้เวลาอยู่กบับ้านมาก  ได้รับสารก่อมะเร็งจากหน้าท่ีการงานตํ่า และโรงพยาบาลมีระบบการ
ลงทะเบียนผู้ป่วยท่ีดี  พบวา่มีบ้านท่ีมีเรดอนสงูกวา่ 4  พิโคครีู/ลิตร มากกวา่ 60% และในกลุ่มนี ้ 33% เป็น
มะเร็งปอด  ในขณะท่ีกลุม่ควบคมุเป็นมะเร็งปอด 28%  

ถึงแม้เรดอนจะเป็นสาเหตสุําคญัเป็นอนัดบัสองรองจากบุหร่ี แต่อบุัติการของการเป็นมะเร็งปอด
จากเรดอนก็ยงัน้อยกวา่จากบหุร่ีซึ่งเป็นสาเหตอุนัดบัหนึ่งมาก  โดยอบุตัิการของการเป็นมะเร็งปอดจากบหุร่ี
สงูถึง 85% การอยู่ในบริเวณท่ีมีการสบูบุหร่ี อาจก่อให้เกิดมะเร็งปอดมากกว่าเรดอนในธรรมชาติ  ดงันัน้ 
เพ่ือลดอบุัติการของมะเร็งปอด การรณรงค์ให้เลิกสบูบุหร่ี  (รูปท่ี 6) จะใช้เงินน้อยกว่าแต่ให้ผลมากกว่า 
รวมทัง้สามารถลดอาการอ่ืนๆจากการสบูบหุร่ีด้วย 

 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 6  การรณรงค์ให้เลิกสบูบหุร่ี  สาเหตอุนัดบั 1 ท่ีทําให้เกิดมะเร็งปอด (ภาพจาก www.ash.or.th) 

http://www.ash.or.th/
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รูปท่ี 7  เรดอนเป็นก๊าซจึงสามารถซึมผา่นชัน้ดนิขึน้มากระจายไปในอากาศ หรือซึมเข้าไปในอาคารตาม
รอยร้าวหรือแตกของพืน้อาคาร  และมกัอยู่ท่ีชัน้ลา่งของอาคารเน่ืองจากก๊าซเรดอนหนกักวา่
อากาศ  หากห้องนัน้ไมม่กีารระบายอากาศท่ีดี เรดอนก็จะสะสมอยู่ภายในห้องนัน้  
(ภาพจาก www.triumf.ca) 

  

  
 

รูปท่ี 8  บ้านเรือนไทยในภาคตา่งๆของไทย  นอกจากจะป้องกนันํา้ท่วมแล้ว ยงัลดอนัตรายจาก
เรดอน  เน่ืองจากทําให้เรดอนซึ่งมกัอยูบ่ริเวณพืน้ดนิกระจายเจือจางไป (ภาพจากเวบไซต์ 
www.bangsai.net) 

http://www.triumf.ca/
http://www.bangsai.net/
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เน่ืองจากเรดอนเป็นก๊าซซึ่งหนกักวา่อากาศประมาณ 8 เท่า เรดอนจึงมกัอยู่ท่ีชัน้ใต้ดินหรือชัน้ล่าง
ของอาคาร (รูปท่ี 7) ถ้าหากมีการปิดหน้าตา่งและประตอูยู่ตลอดเวลา ก็จะทําให้เรดอนสะสมอยู่ในอาคาร
ได้ จะเห็นได้วา่บ้านเรือนไทย (รูปท่ี 8) นอกจากจะเหมาะกบัการป้องกันนํา้ในฤดนํูา้หลากแล้ว ยังเป็นการ
ทําให้ไมม่ีการสะสมเรดอนในบริเวณชัน้ลา่งของบ้านอีกด้วย  เน่ืองจากเมื่อชัน้ลา่งเป็นท่ีโลง่โปร่ง เรดอนก็จะ
กระจายเจือจางไปในอากาศ   

จะเห็นได้วา่ทัง้รอบๆร่างกายเราและภายในกายเรามีรังสีอยู่ตลอดเวลา นอกจากรังสีจากธรรมชาติ
แล้วยงัมีรังสีท่ีมนษุย์สร้างขึน้ เช่น คล่ืนวิทย ุคล่ืนโทรทัศน์ ท่ีเราสามารถเปิดรับรายการต่างๆทางวิทยุและ
โทรทศัน์ได้ เน่ืองจากมีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากห้องส่งเดินทางมาถึงบ้านเรา  คลื่นเหล่านีก้็จัดว่าเป็นรังสี
ประเภทหนึ่ง  แตไ่มทํ่าอนัตรายเราเน่ืองจากมีพลงังานตํ่ามาก  มีสิ่งตา่งๆมากมายท่ีอยู่รอบๆตวัเราท่ีเราไม่
สามารถมองเห็น ทัง้ท่ีมีชีวิตและไมม่ีชีวิต  สิ่งท่ีไม่มีชีวิตท่ีมองไม่เห็น เช่น พวกรังสี ท่ีกล่าวมาแล้ว  สิ่งท่ีมี
ชีวิตท่ีเรามองไมเ่ห็น เช่น พวกจุลินทรีย์ รูปท่ี 9 เป็นภาพเชือ้แบคทีเรียบนปลายเข็มเย็บผ้า  ซึ่งถึงแม้จะมี
มากมาย แตจ่ะไมทํ่าอนัตรายเราเน่ืองจากร่างกายเรามีระบบป้องกนัอยู่ ประการแรกได้แก่ ระบบผิวหนงั  ท่ี
กนัไมใ่ห้เชือ้จลุินทรีย์เข้าไปภายในร่างกาย 

 

รูปท่ี 9  เชือ้แบคทีเรียบนปลายเขม็เย็บผ้า ส่ิงมชีีวิตท่ีเรามองไมเ่ห็น (ภาพจาก Alberts et al., 19894) 
 

การเกิดโรคจากเชือ้จุลินทรีย์เกิดจากการท่ีร่างกายได้รับเชือ้เข้าไปมากเกินกว่าท่ีภมูิคุ้มกันของ
ร่างกายจะป้องกนั  เช่น  โดยเฉล่ียจะต้องกินเชือ้ไทฟอยด์เข้าไปประมาณ 1,000,000 ตวั  จึงจะทําให้เกิด
โรคไทฟอยด์ได้  รังสีก็เช่นกัน โดยทั่วไปรังสีท่ีพบในธรรมชาติจะไม่ก่อให้เกิดโรค  นอกจากจะไปอยู่ใน
บริเวณท่ีมีปริมาณรังสีสงู  เช่น  เหมืองแร่ยเูรเนียม  โดยพบวา่ผู้ ท่ีทํางานในเหมืองแร่ยเูรเนียม  มีโอกาสเป็น
มะเร็งปอดมากกว่าประชาชนทั่วไป  มนุษย์สามารถดํารงชีวิตในสิ่งแวดล้อมท่ีมีทัง้เชือ้จุลินทรีย์และรังสี
ตา่งๆได้เน่ืองจากร่างกายมี “ระบบภูมิคุ้มกัน”  เช่น มีระบบเม็ดเลือดขาวเพ่ือใช้ในการกําจัดเชือ้จุลินทรีย์  
ส่วนพวกรังสีร่างกายมีระบบ ”สารต้านอนุมูลว่องไว” (antioxidants; แอนตี้ออกซิแดนท์; แอนไทออกซิ
แดนท์) เพ่ือป้องกนัอนัตรายจากรังสี   
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2. ผลของรังสีต่อสิ่งที่มีชีวิต 

 
รังสีแกมมาและรังสีเอกซ์ซึ่งมีอํานาจทะลทุะลวงสงู  สามารถถ่ายเทพลงังานให้กบัสสารทัง้แบบการ

กระทําโดยตรง (direct action) และการกระทําโดยอ้อม (indirect action) (รูปท่ี 10) การกระทําโดยตรง คือ 
การท่ีรังสีถ่ายเทพลงังานให้กับโมเลกุลท่ีมีความสําคญัโดยตรง การกระทําโดยอ้อม คือ การท่ีรังสีถ่ายเท
พลงังานให้กบัโมเลกลุ เช่น นํา้ ทําให้เกิดอนมุลูวอ่งไว (reactive species) และอนุมลูว่องไวท่ีเกิดขึน้ไปทํา
ปฏิกิริยากับโมเลกุลท่ีมีความสําคญัต่อไป  พบว่า 70% ของผลของรังสีแกมมาและรังสีเอกซ์จะเกิดผ่าน
ทางการกระทําโดยอ้อม  

  
รูปท่ี 10  การถ่ายเทพลงังานของรังสี ทัง้แบบ
การกระทําโดยตรง และโดยอ้อม (ภาพจาก 
Hall, 19885) 

รูปท่ี 11  ร่างกายประกอบด้วยอวยัวะ เนือ้เย่ือ และ
เซลล์ซึ่งเป็นหน่วยท่ีมชีีวิตท่ีเลก็ท่ีสดุ  ในแตล่ะเซลล์
ประกอบด้วยโมเลกลุท่ีมีความสําคญัและทําหน้าท่ี
ตา่งๆกนั  ไมว่า่จะเป็นโปรตนี ไขมนั คาร์โบไฮเดรต 
กรดนิวคลีอิค (ภาพจาก Tortora and Gerard, 
19876) 

เมื่อโมเลกุลท่ีมีความสําคญัได้รับความเสียหาย  ก็จะมีผลต่อเซลล์  เนือ้เย่ือ อวยัวะ ก่อให้เกิด
อาการต่างๆ  ทัง้นีเ้น่ืองจากการท่ีร่างกายจะสามารถมีชีวิตอยู่และทํางานได้ปกติ  เกิดจากการทํางาน
ร่วมกนัระหว่างอวยัวะต่างๆทั่วร่าง  อวยัวะต่างๆจะทํางานได้ปกติก็เกิดจากการทํางานและประสานงาน
ร่วมกนัระหวา่งเนือ้เย่ือและเซลล์ตา่งๆ  ซึ่งแตล่ะเซลล์จะทํางานได้ปกติ  โมเลกุลท่ีมีความสําคญัส่วนใหญ่
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ในเซลล์ก็ต้องทํางานได้ปกติ  (รูปท่ี 11) หากโมเลกลุได้รับความเสียหายจากรังสีหรือจากอนมุลูวอ่งไวท่ีเกิด
จากรังสี  ก็จะมีผลให้เกิดอาการและโรคตา่งๆ  

จากการใช้ระเบิดปรมาณใูนสงครามโลกครัง้ท่ี 2  ประเทศสหรัฐอเมริกาได้เล็งเห็นถึงอนัตรายของ
รังสีจึงได้มอบหมายให้โรงพยาบาลทหาร Walter Reed ทําการศึกษาวิจัยเพ่ือหาสารท่ีจะป้องกันอนัตราย
จากรังสี (radioprotectors) เพ่ือให้แก่ทหารท่ีออกรบ จากการทดสอบยากวา่ 2,000 ชนิด  ได้พบวา่สารตา้น
อนุมูลว่องไวสามารถลดอันตรายจากรังสีได้  และได้ให้กับนักบินอวกาศซึ่งออกไปปฏิบัติการนอกโลก  
นอกจากนีย้งัมีการนําไปใช้ในทางการแพทย์  โดยให้กบัผู้ป่วยโรคมะเร็งก่อนทําการรักษาด้วยรังสี  เพ่ือลด
อนัตรายจากรังสีท่ีอาจมีตอ่เนือ้เย่ือปกติโดยไมป่กป้องเนือ้เย่ือมะเร็ง  

สารต้านอนมุลูวอ่งไวสามารถลดอนัตรายจากรังสีได้7-23  เน่ืองจากสารเหล่านีส้ามารถทําลายฤทธ์ิ
ของอนุมูลว่องไวท่ีเกิดจากการกระทําโดยอ้อมของรังสีได้  อนุมูลว่องไวมีทัง้ท่ีเป็นอนุมูล อิสระ (free 
radicals) ซึ่งมีอิเลคตรอนท่ีไม่มีคู่ (unpaired electron) (รูปท่ี 12) และท่ีไม่ได้เป็นอนุมูลอิสระ เช่น 
hydrogen peroxide 

 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 12  ตวัอย่างอนมุลูอิสระซึ่งมีอิเลก็ตรอนท่ีไมม่ีคู ่(Unpaired Electron) ท่ีเกิดจากรังสี  
(ภาพจาก Tubiana et al., 199024) 

 
ร่างกายเราสามารถได้รับสารต้านอนมุลูวอ่งไวบางชนิดจากอาหาร  และร่างกายสามารถสร้างสาร

ต้านอนมุลูวอ่งไวบางชนิดได้เอง  พร้อมทัง้สามารถปรับเพ่ือให้มีปริมาณท่ีเหมาะสมกับความต้องการของ
ร่างกาย  เช่น โปรตีนท่ีทําหน้าท่ีเป็นเอนไซม์ช่ือ แมงกานีสซุปเปอร์ออกไซด์ดิสมิวเทส หรือแมงกานีสเอสโอดี 
(manganese-containing superoxide dismutase; MnSOD) พบวา่เซลล์ท่ีมีเอนซยัม์ตวันีส้งูจะทนรังสี25-30  
และเอนไซม์ตวันีส้ามารถจะถกูเหน่ียวนําให้มีการสร้างเพ่ิมขึน้เมื่อเซลล์ได้รับรังสีปริมาณตํ่าๆ เพ่ือเป็นการ
ป้องกนัอนัตรายจากรังสีตอ่ไป  นอกจากนีย้งัพบวา่เอนไซม์ตวันีไ้ม่ได้มีความสําคญัในการลดอนัตรายจาก
รังสีเท่านัน้  ยงัมีความสมัพนัธ์กบัการเกิดโรคตา่งๆมากมาย เช่น มะเร็ง  เอดส์  การเสื่อมของอวยัวะต่างๆ
และการชราภาพ  โดยพบวา่ในโรคต่างๆเหล่านีจ้ะมีอนุมลูว่องไวสงู  และมีสารต้านอนุมลูว่องไวตํ่า  ทัง้นี ้
เน่ืองจากร่างกายเราไม่เพียงแต่ได้รับอนุมูลว่องไวจากรังสีเท่านัน้  กระบวนการต่างๆในร่างกายเราก็
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สามารถให้อนมุลูวอ่งไวออกมา  รูปท่ี 13 แสดงระบบตา่งๆภายในเซลล์ท่ีสามารถผลิตอนมุลูวอ่งไว เช่น การ
ผลิตพลงังานของเซลล์ท่ี mitochondria จะให้อนมุลูวอ่งไวท่ีช่ือ superoxide ออกมา 
 

 
รูปท่ี 13  แหลง่ท่ีให้กําเนิดอนมุลูวอ่งไวภายในเซลล์ (ภาพจาก Deshpande, 199531) 

  
เน่ืองจากปริมาณท่ีมากเกินไปของอนมุลูวอ่งไวอาจทําให้การทํางานของเซลล์ผิดปกติ หรืออาจเป็น

อนัตรายตอ่เซลล์ โดยจะทําให้เกิดภาวะท่ีเรียกว่า oxidative stress ร่างกายจึงมีระบบท่ีจะปรับให้มีความ
สมดลุระหวา่งอนมุลูวอ่งไวและสารต้านอนมุลูวอ่งไวในร่างกาย  
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3. บทบาทของอนุมูลว่องไวและสารต้านฯต่อส่ิงที่มีชีวิต 

 
ได้มีรายงานวา่ระดบัท่ีสงูเกินควรของอนมุลูวอ่งไวและระดบัท่ีตํ่าเกินควรของสารต้านอนุมลูว่องไว

มีความสมัพนัธ์กบัพยาธิสภาพและโรคตา่งๆ เช่น มะเร็ง โคเลสเตอรอลสงู   เบาหวาน การชราภาพ  อลัไซ
เมอร์ การติดเชือ้ เอดส์ ฯลฯ  

 
3.1  มะเร็ง 
ในผู้ป่วยมะเร็งจะมีอนุมลูว่องไวสงู  ในขณะท่ีมีสารต้านอนุมลูว่องไวตํ่า โดยเฉพาะแมงกานีสเอ

สโอดี32  อนมุลูวอ่งไวสามารถทําให้ DNA เสียหายเกิดการผา่เหลา่ หรือกระตุ้นให้มีการสร้างสารซึ่งจะไปมี
ผลทําให้มีการเพ่ิมปริมาณเซลล์ ทัง้โดยการเพ่ิมปริมาณการสร้างหรือลดการตายลง (รูปท่ี 14) นอกจากนี ้
พบวา่การให้สารต้านอนุมลูว่องไว เช่น แมงกานีสเอสโอดีเข้าไปในเซลล์มะเร็งสามารถทําให้เซลล์มะเร็ง
เปลี่ยนเป็นเซลล์ปกติได้32-34 

 
รูปท่ี 14   การเกิดมะเร็งเกิดจากมกีารเพ่ิมจํานวนของเซลล์อย่างผิดปกติ อาจเกิดจากการเพ่ิม

ปริมาณการสร้างหรือลดการตายลง ในขณะท่ีในเนือ้เย่ือปกติอตัราการสร้างและการตาย
ของเซลล์จะเท่ากนั (ภาพจาก Stanley et al., 199335) 

 
3.2  โคเลสเตอรอลสูง เส้นเลือดแขง็และตีบตัน 

 ในผู้ป่วยท่ีมีโคเลสเตอรอลสงูก็เช่นกนั พบวา่มีอนมุลูวอ่งไวสงู  ในขณะท่ีมีสารต้านอนุมลูว่องไวตํ่า
ในภาวะปกติโมเลกุลชนิดหนึ่งเรียกว่า LDL (low density lipoprotein) จะเป็นตวันําโคเลสเตอรอลไปยัง
เซลล์และจะผ่านขบวนการนําเอาโคเลสเตอรอลกลับมาใช้ใหม่ได้ (รูปท่ี 15)    เพราะถึงแม้การมี
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โคเลสเตอรอลสูงจะเป็นอนัตราย  แต่ร่างกายก็ต้องการโคเลสเตอรอลในการสร้างฮอร์โมนและให้ความ
แขง็แรงแก่เย่ือบเุซลล์ แตอ่นมุลูวอ่งไวในกระแสเลือดจะทําให้ LDL เกิดความเสียหายทําให้ไม่สามารถเข้า
ไปในเซลล์นัน้ๆได้ ทําให้มีโคเลสเตอรอลในนํา้เหลืองสงู  โคเลสเตอรอลเหล่านีส้ามารถไปเกาะผนังเส้น
เลือด ทําให้เส้นเลือดแขง็และตีบตนัในท่ีสดุ (รูปท่ี 16)  ถึงแม้จะพบว่าบางเซลล์สามารถนําเอา LDL และ
โคเลสเตอรอลนีเ้ข้าไปได้ แตเ่ซลล์ก็จะไมส่ามารถท่ีจะนําเอาโมเลกุลนีไ้ปผ่านกระบวนการให้นํากลบัมาใช้
ใหมไ่ด้ จึงสะสมอยู่ในเซลล์ ทําให้เซลล์เปลี่ยนแปลงไปเป็นเซลล์ท่ีเกาะผนงัเส้นเลือดทําให้ให้เส้นเลือดแข็ง
และตีบตนัได้เช่นเดียวกนั หากการอดุตนันีไ้ปเกิดในบริเวณท่ีมีความสําคญั เช่น หวัใจ สมอง ก็อาจทําให้ถึง
เสียชีวิตได้  พบวา่สามารถใช้สารต้านอนมุลูวอ่งไวในการป้องกนัและรักษาโรคโคเลสเตอรอลสงูได้37-42 
 

 
รูปท่ี 15 ในสภาวะปกติ เซลล์จะสามารถนําโคเลสเตอรอลเข้าไปไว้ภายในเซลล์ และจะสามารถ

นําไปผา่นขบวนการเพ่ือนําโคเลสเตอรอลกลบัมาใช้ในการสร้างเย่ือบเุซลล์ได้อีก  
(ภาพจาก  Rawn, 198936) 

 

 
รูปท่ี 16  โคเลสเตอรอลจะเกาะผนงัเส้นเลือด ทําให้เส้นเลอืดตีบตนั  (ภาพจาก nhlbisupport.com) 
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3.3  เบาหวาน 
 อาการท่ีน่าเป็นห่วงสําหรับผู้ ป่วยเบาหวานได้แก่โรคแทรกซ้อน เช่น ต้อกระจก (รูปท่ี 17) พบว่า
โปรตีนในผู้ ป่วยเบาหวานหลายชนิดผิดปกติ และ oxidative stress ก็มีส่วนทําให้โมเลกุลหลายชนิดท่ี
เก่ียวข้องกบัโรคแทรกซ้อนเหลา่นีเ้สียหายด้วย การท่ีภาวะ oxidative stress ในผู้ป่วยเบาหวานทําให้เกิดต้อ
กระจกจะคล้ายการเกิดต้อกระจกจากรังสีอลัตราไวโอเลต นั่นคือเกิดจากอนุมลูว่องไวไปทําปฏิกิริยากับ
โมเลกลุท่ีมีความสําคญัในตา 
 

  
รูปท่ี 17  ต้อกระจกเกิดจากเลนส์ตาขุน่มวั (ภาพซ้ายจาก www.steen-hall.com ภาพขวาจาก 

encarta.msn.com) 
 

 
รูปท่ี 18  กลไกท่ีอนมุลูวอ่งไวเก่ียวข้องกบัการชราภาพ (จาก Despande, 199531) 

http://www.steen-hall.com/
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3.4  การชราภาพ 
ในเร่ืองของการชราภาพ (Aging) คนรุ่นเก่าๆ (รวมทัง้ผู้ เขียนด้วย) อาจจะยงัจําเพลง “… เก่าๆ (ละ

ก็) เป็นสนิม ใหม่ๆหน้าตาจุ๋มจ๋ิม...” ได้ โดยแท้จริงแล้วร่างกายคนเราก็เหมือนเหล็ก ย่ิงแก่ตวัก็ย่ิงมีสนิม
เกาะมาก (biological rust; สนิมชีวภาพ) สนิมในร่างกายเราก็เกิดจากออกซิเจนเช่นเดียวกบัท่ีเกิดกับเหล็ก 
ได้มีรายงานว่า ผู้สงูอายุมีอนุมลูว่องไวสงู แต่สารต้านอนุมลูว่องไวตํ่าเมื่อเทียบกับคนหนุ่มสาว จากการ
ทดลองใสส่ารต้านอนมุลูวอ่งไวเข้าไปในแมลงวนัผลไม้พบวา่ ทําให้แมลงวนัผลไม้แขง็แรงและอยู่ได้นานขึน้ 
รูปท่ี 18  แสดงให้เห็นวา่อนมุลูวอ่งไวสามารถก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีเก่ียวข้องกบัการชราภาพอย่างไร 
นอกจากนีอ้นมุลูวอ่งไวยงัเหน่ียวนําให้เซลล์ตายเร็วขึน้ และสารต้านอนมุลูวอ่งไวชลอการตายชนิดนี ้ทําให้
เซลล์มีอายยืุนยาวขึน้ 

 

  
รูปท่ี 19   ผู้ป่วยอลัไซเมอร์  

(ภาพจาก yoyo.cc.monash.edu) 
 รูปท่ี 20 การออกกําลงักายอย่าง
หนกัอาจเป็นอนัตรายแก่ร่างกาย 

 
3.5  อัลไซเมอร์ 

 อลัไซเมอร์เป็นโรคซึ่งเกิดจากการท่ีสมองถูกทําลาย มกัเกิดในผู้สงูอายุทําให้สญูเสียความทรงจํา
และความสามารถในการท่ีจะดแูลตนเอง (รูปท่ี 19) ภาวะ oxidative stress เป็นสาเหตปุระการหนึ่งของอลั
ไซเมอร์43-44  พบวา่ผู้ป่วยมีสารต้านอนมุลูวอ่งไวตํ่า45-46  และการให้สารต้านฯมีสว่นในการป้องกนัและรักษา
โรคนี ้46-56 
 

3.6  การตดิเชือ้  
มีรายงานว่ามีความสมัพันธ์ระหว่างอบุัติการการติดเชือ้และสารต้านอนุมลูว่องไว เช่น จากการ

ทดลองในหนโูดยการลวกด้วยไฟและทําให้ติดเชือ้ พบว่าการให้ไวตามินอี (2 วนัก่อนการลวกและการให้
เชือ้) จะลดอบุตัิการการตายของหนอูย่างมีนยัสําคญัเมื่อเทียบกบักลุม่ท่ีไมไ่ด้รับไวตามินอี 
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3.7  เอดส์ 
สําหรับเอดส์ (AIDS; acquire immunodeficiency syndrome) ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ทัง้ในประเทศ

ไทยและทัว่โลก และในปัจจบุนัยงัไมม่ียาใดสามารถรักษาโรคเอดส์ให้หายขาดได้ จากการศึกษากลไกการ
เกิดโรคเอดส์พบว่า HIV (human immunodeficient virus) มีกระบวนการในการทําให้ตนเองขยายตวัได้
มากขึน้และทําให้ผู้ป่วยออ่นแอลง วิธีหนึ่งคือการลดสารต้านอนุมลูว่องไวในผู้ ป่วย 57--77 การลดลงของสาร
ต้านอนมุลูวอ่งไวเป็นสาเหตทํุาให้มีการเพ่ิมจํานวนของ HIV และการตายของเมด็เลือดขาวมากขึน้ 78-83 การ
ตายของเมด็เลือดขาวเป็นสาเหตใุห้ภมูิคุ้มกันของผู้ ป่วยบกพร่อง ทําให้เกิดการติดเชือ้ต่างๆได้ง่ายขึน้ ซึ่ง
เป็นสาเหตหุลกัของการตายของผู้ป่วยโรคเอดส์  

ได้มีรายงานวา่สารต้านอนุมลูว่องไวสามารถหยุดยัง้การเพ่ิมปริมาณของเชือ้ไวรัส และชะลอการ
ตายของเมด็เลือดขาวได้84-85 ดงันัน้การให้สารต้านอนมุลูวอ่งไวจึงไมเ่พียงแตจ่ะมีผลตอ่ HIV โดยตรงเท่านัน้
ยงัสามารถลดโรคแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคเอดส์ลงได้86 การรักษาผู้ป่วยโรคเอดส์ด้วยสารต้านอนุมลูว่องไวได้
อยู่ในระหวา่งการทดลองใช้กบัผู้ป่วยในหลายประเทศ87-90 

นอกจากนีไ้ด้มีรายงานวา่แมงกานีสเอสโอดีซึ่งเป็นทัง้เอนไซม์ต้านอนุมลูว่องไวและสารต้านมะเร็ง 
มีปริมาณตํ่าลงในผู้ป่วยโรคเอดส์ การตํ่าของแมงกานีสเอสโอดีไม่เพียงแต่จะมีผลกับการแบ่งตวัของ HIV 
และการตายของเมด็เลือดขาวเท่านัน้ ผู้ป่วยซึ่งมีชีวิตรอดในระยะยาวจะมีโอกาสเป็นมะเร็งซึ่งเป็นโรคแทรก
ซ้อนในผู้ป่วยโรคเอดส์เพ่ิมขึน้ 

          
          3.8  การบาดเจบ็จากการออกก าลังกาย 
 การออกกําลงักายอย่างหนักก่อให้เกิดอนัตรายแก่ร่างกายได้91-95 (รูปท่ี 20)  โดยในร่างกายของ
นักกีฬาเหล่านีจ้ะมีอนุมลูว่องไวในร่างกายสงูขึน้95-98    พบว่าการออกกําลังกายอย่างหนักทําให้ DNA 
แตกหกัและเมด็เลือดขาวตาย เป็นสาเหตใุห้นกักีฬามีอาการของการติดเชือ้ในระบบทางเดินหายใจได้ง่าย  
พบวา่การให้สารต้านฯจะลดอนัตรายท่ีได้รับ91,96,99  อย่างไรก็ดีพบว่าการออกกําลงักายอย่างสมํ่าเสมอ ไม่
หกัโหมจนเกินไปทําให้นกักีฬามีสารต้านอนมุลูวอ่งไวเพ่ิมขึน้ และไมพ่บวา่นกักีฬาเหลา่นีไ้ด้รับอนัตรายจาก
การออกกําลงักาย97,100  ดงันัน้ในปัจจบุนัการศกึษาเก่ียวกบัอนมุลูวอ่งไวและสารต้านฯจึงเป็นสาขาท่ีเป็นท่ี
สนใจของวิทยาศาสตร์ทางกีฬา 

 ผลจากการศกึษาวิจยัแสดงให้เห็นวา่อนมุลูวอ่งไวและสารต้านฯเก่ียวข้องกับอนัตรายจากรังสีและ
โรคตา่งๆหลายชนิด รวมทัง้สามารถใช้ในการป้องกันและรักษาได้  ดงันัน้การได้รับสารต้านอนุมลูว่องไว
เพ่ือให้ได้ผลดีท่ีสดุจึงเป็นเร่ืองท่ีควรศกึษา 
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4. การลดอันตรายจากรังสีและป้องกันการเกิดโรค 

  
เมื่อรู้วา่อนัตรายจากรังสีและการเกิดโรคมีกลไกอย่างไรแล้ว เราสามารถลดอนัตรายจากรังสีและ

ป้องกนัการเกิดโรคได้โดย 

When medicating over a disease, 
I never think of finding a remedy for it, 
but instead, a means of preventing it. 

Louis Pasteur (1822-1895) 
 

 
4.1  ป้องกันก่อนเกิดโรค 

หลยุส์ ปาสเตอร์ได้กลา่ววา่ “ในการรักษาโรค ข้าพเจ้าไม่เคยคิดถึงการเยียวยาแต่หาทางป้องกัน” 
เน่ืองจากปฏิกิริยาของอนุมลูว่องไวส่วนใหญ่มกัจะเสร็จสิน้ภายในเสีย้ววินาที ดงันัน้เพ่ือป้องกันอนัตราย
จากอนมุลูวอ่งไวร่างกายเราควรมีสารต้านอนุมลูว่องไวเพ่ือท่ีจะก าจัดอนุมูลว่องไวได้อย่างทันท่วงที การ
ป้องกนัย่อมดีกวา่การตามระงบัสิ่งท่ีเกิดขึน้มาแล้วหรือมาตามแก้ไขภายหลงั เช่น ไฟไหม้ การป้องกันไม่ให้
เกิดไฟไหม้เป็นขัน้ตอนท่ีง่ายและดีกวา่การดบัไฟท่ีก าลงัลกุท่วมหรือการซ่อมแซมหลงัไฟดบั การใช้สารต้าน
อนมุลูวอ่งไวก็เช่นเดียวกนั ควรให้มีในร่างกายเพ่ือก าจดัอนุมลูว่องไวก่อนท่ีอนุมลูว่องไวจะท าร้ายร่างกาย
ย่อมดีกวา่การตามมารักษาภายหลงั 

4.2  รับสารต้านอนุมูลว่องไวจากอาหาร 
ปัจจบุนัเราสามารถหาซือ้สารต้านอนมุลูวอ่งไวได้ในรูปของยา แตส่ว่นมากมกัได้จากการนําเข้ามา

จากต่างประเทศ เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของชาติ เราสามารถได้รับสารต้านอนุมลูว่องไวจาก
อาหาร (รูปท่ี 21) เช่น ไวตามินเอ จากมะละกอ มะมว่ง ไข ่นม เนย ปลา แครอท ผกัใบเขียว ไวตามินซี จาก
ผกั ผลไม้ ไวตามินอี จากถั่ว นํา้มันพืช ผลไม้ ผัก จมูกข้าว ข้าวโพด เมล็ดทานตะวนั นํา้มันถั่วเหลือง 
สงักะสี จากเนือ้ อาหารทะเล เซลิเนียม จากผกักระหลํ่า ปลา เนือ้  โดยผกัและผลไม้ท่ีมีสารต้านฯสงู ได้แก่ 
พรุน กระเทียม  รองลงมา ได้แก่ ลกูเกด องุ่น แพร์ ท้อ  บรอคโครี มะเขือเทศ แอปเปิ้ล กล้วย ส้ม แครอท 
หอม พริกหยวก ชา  
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รูปท่ี 21  อาหารสดมีประโยชน์มากกวา่อาหารเสริม (ภาพอาหารจาก www.bangsai.net) 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
4.3  ปฏบัิตติามทางสายกลาง 
พาราเซลซัสได้กล่าวไว้ว่า “สารทุกชนิดจะเป็นยาพิษหรือยารักษาขึน้กับปริมาณท่ีใช้ ” การจะ

บริโภคสารต้านอนมุลูวอ่งไวเพ่ือให้ได้ประโยชน์สงูสดุ เราควรคํานึงถึงการได้รับเข้าไปในปริมาณท่ีเหมาะสม 
(รูปท่ี 22) เพราะถึงแม้สารต้านอนมุลูวอ่งไวจะเป็นประโยชน์ตอ่ร่างกาย  แตก่ารได้รับเข้าไปมากๆ ก็เป็นพิษ
ก่อให้เกิดโทษได้  รังสีก็เช่นกนัถึงแม้ปริมาณสงูๆจะเป็นอนัตรายหากนําไปใช้อย่างไม่ถูกต้องหรือใช้อย่าง
ประมาท แตป่ริมาณน้อยๆสามารถก่อให้เกิดประโยชน์ได้ 

สมยัหนึง่ พระพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ ภูเขาคิชฌ
กูฎ ครัง้นัน้พระโสณะหลีกเร้นออกปฏิบัติธรรมอยู่ ณ 
ป่าสตีะวนัอย่างเคร่งครัดองค์เดียว ปฏิบัติอย่างไรก็ไม่
บรรลธุรรม  จึงเกิดความเบื่อหน่าย คิดจะสกึออกไป
ครองเรือน ความคิดอย่างหนึ่งเกิดขึน้ว่า เราก็มีทรัพย์
สมบัติมากมายพอที่จะทําบุญทําทานได้อยู่   สึก
ออกไปดีกว่ามาทรมานอยู่อย่างนี ้

คร า นั น้  พ ร ะ พุทธ เ จ้ า ท รง ท ร า บวิ ต ก ข อ ง
พระโสณะด้วยพระญาณ จงึเสด็จมาโปรด  
“โสณะ! เมื่อครัง้เธออยู่ครองเรือน เธอเป็นผู้ชํานาญใน
การดีดพิณมิใช่หรือ?”  
“พระเจ้าข้า”  
“สายพิณที่ขงึตงึเกินไป จะดีดได้ไพเราะไหม?” 
”ไม่ไพเราะพระเจ้าข้า” 
“สายพิณที่ขงึหย่อนเกินไป จะดีดได้ไพเราะไหม?” 

“สายพิณที่ขึงไม่ตึงเกินไป ไม่หย่อนยานจนเกินไป 
ขงึแต่พอดีๆ เสยีงพิณย่อมจะไพเราะ ใช่หรือไม่?”  
”อย่างนัน้พระเจ้าข้า” 
“โสณะ! สายพิณฉนัใด การปฏิบติัธรรมก็ฉันนัน้ การ
ตัง้ ความเพียรไว้มากเกินไป จิตย่อมฟุ้ งซ่าน ยากแก่
การควบคุม ความเพียรที่ ย่อหย่อนเกินไป ก็เกิด
ความเกียจคร้าน เพราะฉะนัน้เธอจงตัง้ความเพียร
ให้เป็น มชัฌิมา” ปานกลางอย่างสมํ่าเสมอ และจง
ประคองจิต ไว้ในระดับนัน้เถิดโสณะ” พระโสณะรับ
พทุธโอวาสด้วยความใสใ่จและตัง้ใจปฏิบัติตามพระ
โอวาสนัน้อย่างจริงจัง ไม่นานท่านก็บรรลุพระ
อรหนัต์เป็นพระอริยบคุคลองค์หนึง่ในโลก 
      

จาก “พระไตรปิฎกฉบับเซ็น”  
โดย ธรรมรักษา 

http://www.bangsai.net/


21 
 

 

All substances are poisons: 
There is none which is not a poison. 

The right dose differentiates a poison and a remedy. 
Paracelsus (1493-1541) 

 
 

 
รูปท่ี 22   ปริมาณท่ีเหมาะสมของธาตเุซเลเนียมและฟลอูอรีนท่ีร่างกายควรได้รับ ซึง่ไมว่า่สารใดก็จะ

แสดงผลอย่างเดียวกนั นัน่คือ ถ้าได้รับปริมาณท่ีเหมาะสมก็จะเป็นประโยชน์ หากได้รับมาก
เกินไป ก็อาจก่อให้เกิดโทษ เกิดอาการเป็นพิษ และถ้าได้รับมากๆ ก็อาจถึงตายได้  ใน
ขณะเดยีวกนัหากได้รับน้อยเกินไป ก็อาจเกิดอาการขาดแคลน หรือถ้าตํ่ามากๆ ก็อาจถึง 
ตายได้เชน่กนั (ภาพจาก Frieden, 1984101) 

4.4  ท าจติใจให้เบิกบาน 

 
รูปท่ี 23  ท าจิตใจใหเ้บิกบานแจ่มใส  เราสามารถได้รับสารต้านอนมุลูวอ่งไวจากอาหาร  ใน

ขณะเดยีวกนัร่างกายก็สามารถผลิตสารต้านฯได้ หากเรามีจิตใจท่ีเบิกบานแจ่มใส  
(ภาพจาก “ชีวิตงาม” เลม่ 4) 
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การรับประทานอาหารหรือยาเพ่ือให้ร่างกายแขง็แรงเป็นการให้ “อาหารกาย” แตส่ิ่งท่ีมีความสําคญั
ไมต้่องนําเข้าจากตา่งประเทศ และได้ผลดีอย่างย่ิง ได้แก่ “อาหารใจ” ซึ่งอาจเป็นการฟังเพลงท่ีฟังแล้วรู้สึก
ผอ่นคลาย การดรููปท่ีดแูล้วรู้สกึสบายใจ การอา่นหนงัสือท่ีทําให้ได้หวัเราะผอ่นคลาย หรือได้คติปลอ่ยวาง   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ทําดีสําเร็จได้       ดงัใจ 
ดวงจิตย่อมผอ่งใส    สขุลํา้ 
รางวลัใช่อ่ืนไกล        คือจิต สขุนา 
ใครจกัอวยลาภซํา้     ห่อนสู้ใจเกษม 
                          ฐะปะนีย์ นาครทรรพ 

หน่ึงในอาหารใจ  -  ให้อภัย  ใจเยน็ๆ 
ท่ีศรีราชา มีภตัตาคารอาหารทะเลแห่งหนึ่งท่ีขึน้ช่ือลือชามากในด้านฝีมือการปรุงอาหาร สิ่งท่ี

สะดดุใจผมมากกวา่อาหารก็คือแผน่รายการอาหาร หรือท่ีบางคนติดเรียกภาษาตะวนัตกวา่ เมนอูาหาร
แตล่ะรายการจะปรากฏช่ือและราคาในแผน่รายการนัน้ ตอนลา่งของแผน่รายการจะมตีวัอกัษรพิมพ์ไว้ 
4-5 บรรทดั ผมหยิบขึน้มาอา่น ได้พบข้อความวา่  “ถ้าท่านสัง่อาหารไปแล้ว อาหารมาถึงโต๊ะของท่าน
ช้าไปหน่อย ทัง้ๆท่ีบางทีลกูค้าท่ีสัง่อาหารทีหลงัท่านกลบัได้อาหารก่อน ขอได้โปรดเข้าใจวา่ อาหารแต่
ละชนิดมีวิธีปรุงตา่งกนั บางอย่างปรุงง่าย บางอย่างปรุงยาก บางอย่างต้องใช้เคร่ืองประกอบหลายชนิด 
และต้องใช้เวลาปรุงนานหน่อย เพ่ือให้ได้รสชาติท่ีถกูปาก  ฉะนัน้ ถ้าหากอาหารมาถึงโต๊ะของท่านช้าไป 
โปรดเข้าใจด้วยวา่ นัน่เป็นเพราะเราต้องการปรุงอาหารให้ดีสดุฝีมือเรา” 

ด้วยความติดใจข้อความแบบนี ้ผมก็หยิบรายการอาหารแผน่อ่ืนมาอ่านด ูก็พบข้อความตอนล่าง
อีกวา่  ”ถ้าบริกร กิริยามารยาทไม่เรียบร้อย หรือพูดจาไม่สภุาพ ขอได้โปรดมีเมตตาและเข้าใจด้วยว่า 
นัน่เป็นเพราะเขาเรียนมาน้อย ถ้าเขาเรียนมากกวา่นีเ้ขาก็คงไมต้่องมาเป็นบริกร”  เห็นข้อความอย่างนี ้
แล้ว ก็เอย่ปากตําหนิเขาไมไ่ด้ เพราะความจริงเป็นอย่างท่ีเขาวา่ไว้ 

ตวัอย่างนี ้ทําให้ผมต้องเก็บมาคิด และมองเห็นว่าความแตกต่างของคนเป็นสิ่งท่ีต้องยอมรับ 
ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนเหมือนกัน แต่ในความเป็นคนก็มีความแตกต่างกันในด้านการศึกษา ทัศนคติ 
นิสยัใจคอ ส่ิงแวดล้อม ซึ่งล้วนแตเ่ป็นสาเหตขุองความแตกตา่งทัง้นัน้ 
คิดอย่างนีไ้ด้ กจ็ะใจเยน็ขึน้ ยบัยัง้ชัง่ใจมากขึน้ และเคารพผู้ อ่ืนมากขึน้ 
 

จาก ”ชีวิตธรุกิจ“ โดย ประสาร มฤคพิทกัษ์ 
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การเครียดไมว่า่จะเป็นร่างกายหรือจิตใจจะทําให้อนมุลูวอ่งไวในร่างกายสงู102-103  ในขณะท่ีการทํา
จิตให้เบิกบาน (รูปท่ี 23) และการทําสมาธิ (รูปท่ี 24) มีผลให้สารต้านอนุมลูว่องไวสงูขึน้104 และอนัตราย
จากอนุมูลว่องไวลดลง102   ปัจจุบันในต่างประเทศได้มีการแนะนําให้ใส่เร่ืองสมาธิกับการรักษาโรค
โดยเฉพาะมะเร็ง เข้าบรรจไุว้ในหลกัสตูรของนกัศกึษาแพทย์ 

 การมีสขุภาพท่ีดีเป็นผลพลอยได้จากการปฏิบัติธรรม  เน่ืองจากการปฏิบัติธรรมจะแก้ปัญหาโรค
ทางใจ สาเหตท่ีุมองไมเ่ห็นของการเจ็บป่วยทางกาย   แตจ่ดุประสงค์หลกัของการปฏิบตัิธรรมไมไ่ด้อยู่ท่ีการ
จะรักษาโรคทางกายแตเ่พ่ือการชําระล้างจิตใจให้บริสทุธ์ิ  เพ่ือให้มีชีวิตอยู่อย่างมีความสขุ 

 
    สิ่งทัง้ปวง   ควรหรือ     จะถือม่ัน 
เพราะว่ามัน   ก่อทุกข์       มีสุขไฉน 
ยดึม่ันมาก   ทุกข์มาก     ล าบากใจ 
ปล่อยวางได้   เป็นสุข        ทุกคืนวัน 
     พระธรรมวสุิทธิกวี  วดัโสมนัสวรวหิาร 

 
รูปท่ี 24 การทําสมาธิ  วิธีหนึ่งท่ีสามารถเพ่ิม
สารต้านอนมุลูวอ่งไวในร่างกาย (ภาพจาก 
“ชีวิตงาม” เลม่ท่ี 4) 

โรคทางใจ 
เสนาะซือ้เตียงใหมป่ระดบัทองราคาแพงหลายล้าน
จากนอก อยากให้ใครๆได้มาเห็นจึงแกล้งป่วย เพ่ือให้
วงศาคณาญาติและเพ่ือนฝงูเข้าไปในห้องและมีโอกาส
ช่ืนชมเตยีงของตน 
เพ่ือนร่วมงานช่ืออภิสิทธ์ินัง่ไขวห้่างดงึชายกางเกงให้
สงูขึน้จนเหน็รองเท้าย่ีห้อดงั 
“เป็นอะไรหือ” เสนาะถาม 
”ก็เป็นโรคเดียวกับคุณนัน่แหละ”  
อภิสิทธ์ิตอบ 
 
โรคทางใจอีกชนิดหน่ึง 
เฉลิมบตุรเป็นลกูรัฐมนตรี ไปไหนมาไหนก็ต้องวางก้าม
เดินกร่าง วนัหนึง่ขณะท่ีเดนิอยู่บนฟตุบาทในซอย
คาวบอยแถวสขุมุวิท เห็นชายหนุ่มอีกคนกําลงัเดนิ
สวนมา เน่ืองจากทางตรงนัน้คอ่นข้างแคบ เดนิได้แค่
คนเดยีว จึงพดูขึน้วา่ 
“คนอย่างข้าไมห่ลีกทางให้พวกปัญญาออ่นหรอกโว้ย” 
ชายคนนัน้ได้ยินเข้า มองหน้าเฉลิมบตุรสกัพกั แล้วก็
เดินลงจากฟตุบาทพร้อมกบัพดูวา่ 
”แต่ผมหลีกทางให้พวกนีค้รับ” 

สาวิกา ฉบบัท่ี 40 
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ท่านพทุธทาสและพระภิกษุพระยานรรัตนราชมานิตได้แนะน า “ยาระงบัสรรพทกุข”์ (รูปท่ี 25) ซึ่ง
นอกจากจะเป็นยาระงบัสรรพทกุข์แล้วยงัอาจสามารถรักษาโรคตา่งๆ โดยเฉพาะโรคท่ีเก่ียวข้องกบัอนมุลู
วอ่งไวและสารต้านฯได้ด้วย หากสามารถใช้ “ยา” นี ้ก็จะเป็นการลดการน าเข้าของยาหลายๆชนิดได้  
โดยเฉพาะยารักษาโรคเอดสซ์ึ่งมีราคาแพงมาก  แตเ่น่ืองจากผู้ป่วยมีสขุภาพไมแ่ขง็แรง และมกัคิดวา่ก าลงั
รอวนัตาย การท าใจให้เบิกบานจึงไมใ่ช่เร่ืองง่าย จึงต้องการความรัก ความห่วงใย และก าลงัใจจากผู้ อ่ืน ไม่
เพียงแตผู่้ป่วยเท่านัน้ บคุคลรอบกายท่านก็อาจต้องการส่ิงเหลา่นีจ้ากท่านเช่นกนั ช่วยบคุคลเหลา่นีใ้ห้มี 
สขุภาพจิตดี เป็นผลให้สขุภาพกายดี ลดคา่รักษาพยาบาลโดยเฉพาะยาซึ่งต้องสัง่ซือ้จากตา่งประเทศเป็น
การช่วยการฟืน้ฟเูศรษฐกิจของชาต ิ
 

 
รูปท่ี 25  ยาระงบัสรรพทกุข์ (จากหวัข้อธรรมในค า
กลอน ของท่านพทุธทาส อินทปัญโญ) 

คนเราเม่ือมีลาภ กมี็เส่ือมลาภ    
เม่ือมียศ  ก็มีเส่ือมยศ   
เม่ือมีสุข  ก็มีทุกข์  
เม่ือมีสรรเสริญ  ก็มีนินทา  
เป็นของคู่กันมาเช่นนี ้ 
จะไปถืออะไรกับปากมนุษย์  
ถงึจะดีแสนดีมันก็ติ ถงึจะชั่วแสนชั่วมันกช็ม  
นับประสาอะไร พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐเลิศยิ่ง
กว่ามนุษย์และเทวดา 
ยังมีมารผจญ ยังมีคนนินทาติเตียน  
ปุถุชนอย่างเราจะรอดพ้นจากโลกธรรม
ดังกล่าวแล้วไม่ได้   
ต้องคดิเสียว่า เขาจะติก็ช่าง ชมก็ช่าง  
เราไม่ได้ท าอะไรให้เขาเดือดเนือ้ร้อนใจ  
ก่อนท่ีเราจะท าอะไร เราคดิแล้วว่า  
ไม่เดือดร้อนแก่ตัวเราแลคนอ่ืน เราจงึท า  
เขาจะนินทาว่าใส่ร้ายอย่างไร ก็ช่างเขา  
บุญเราท า กรรมเราไม่สร้าง  
พยายามสงบกาย สงบวาจา สงบใจ  
จะต้องไปกังวล กลัวใครตเิตียนท าไม  
ไม่เหน็มีประโยชน์ เปลืองความคดิเปล่า ๆ 
            
            พระภกิษุพระยานรรัตนราชมานิต 
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จะเห็นได้วา่ทัง้รอบๆร่างกายเราและภายในร่างกายเรามีสารรังสีอยู่ตลอดเวลา  และธรรมชาติได้
จดัให้ร่างกายเราสามารถอยู่ในสภาวะเหลา่นีไ้ด้โดยให้ร่างกายเรามีระบบสารต้านอนมุลูวอ่งไวเพ่ือท่ีจะให้มี
ความสมดลุระหวา่งอนมุลูวอ่งไวและสารต้านฯท่ีจะเกิดขึน้ภายในร่างกาย  ไมเ่พียงแตอ่นมุลูวอ่งไวท่ีเกิด
จากรังสีเท่านัน้  แตก่บัอนมุลูวอ่งไวท่ีเกิดจากขบวานการตา่งๆภายในร่างกายของเราเองด้วย  เพ่ือให้
ร่างกายอยู่อย่างปลอดภยัและมีความสขุ  การปฏิบตัิตามทางสายกลางและการทําให้จิตให้เบิกบานจะทํา
ให้เรามีสขุภาพดทีัง้กายและใจ 
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สิ่งท่ีล่วงไปแล้วไม่ควรไปทําความผูกพัน  เพราะเป็นสิ่งของท่ีล่วงไปแล้ว
อย่างแท้จริง  แม้จะทําความผูกพัน  และมั่นใจในสิ่งนัน้  กลบัมาเป็นปัจจุบันก็
เป็นไปมิได้  ผู้ ทําความสําคญัมัน่หมายนัน้เป็นทกุข์แตผู่้ เดียว  โดยความไม่สมหวงั
ตลอดไป  อนาคตท่ียงัไมม่าถึงก็เป็นสิ่งไมค่วรยึดเหน่ียวเก่ียวข้องเช่นกัน  อดีตควร
ปล่อยไว้ตามอดีต  อนาคตก็ควรปล่อยไว้ตามกาลของมัน  ปัจจุบันเท่านัน้ท่ีจะ
สําเร็จเป็นประโยชน์ได้  เพราะอยู่ในฐานะท่ีควรทําได้ไมส่ดุวิสยั 

      หลวงปู่ม่ัน  ภูริทัตตเถระ 

วนัพรุ่งนี ้   อยู่ไกล  ยงัไมเ่กิด 
ช่างมนัเถิด อย่าร้อน ไปก่อนไข้ 
วนัวานนี ้ ผา่นไปแล้ว ให้แล้วไป 
อย่าเอาใจ ไปข้อง  ทัง้สองวนั 
ถ้าวนันี ้  สดช่ืน  ระร่ืนจิต 
อย่าไปคิด หน้า-หลงั มาคลัง่ฝัน 
สิ่งท่ีแล้ว แล้วไป  ให้แล้วกนั 
สิ่งท่ีฝัน   ไมม่า   อย่าอาวรณ์ 

 
     จาก “ชีวิตธรุกิจ” โดย ประสาร มฤคพิทกัษ์ 


