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ดร.สมศักดิ์  โชคนุกูล 

เขาถึงและเขาใจโครงสรางที่สัมพันธกับ 
ตอมลูกหมาก 
 
 ธรรมชาติออกแบบใหรางกายของเรามี
สมรรถนะท่ีเปยมประสิทธิภาพ ภายใตเนื้อที่
พอเหมาะพอประมาณ ในการทําหนาที่ผาน
อวัยวะที่ซับซอนเปนจํานวนมาก โดยอาศัย
กลวิธีการบรรจบและหลอมรวมของโครงสราง 
ผสานความรวมมือของการสงสัญญาณรับ
สัญญาณระหวางอวัยวะของระบบที่แตกตาง 
สูการทําหนาที่ซึ่งสอดรับกับสภาวะที่ผันแปร 
เชนเดียวกันกับการบรรจบและหลอมรวม
ระหวางระบบสืบพันธุกับระบบขับถายของเสีย
ของอวัยวะภายใน ที่อวัยวะของระบบ ตาง

รวมมือ กันทําหนาที่ เ พ่ือ ให เ กิดผลลัพธที่
สอดคลองกับโปรแกรมที่ กําหนดไว จึงไม
แปลกท่ีการขับเคล่ือนผลิตภัณฑเ พ่ือการ
สงออกท้ังอสุจิและของเสียจากไต จะใชทอ
ปสสาวะ (Urethra) ทําหนาที่รวมกัน  
 โครงสรางหลักๆ ของระบบสืบพันธที่  
สัมพันธุและเชื่อมโยงกับ โรคตอมลูกหมากโต 
(Benign prostatic hyperplasia) และมะเร็ ง
ตอมลูกหมาก (Prostate cancer) ไดแก 

อัณฑะ (Testicle) ถูกออกแบบใหทําหนาที่
ทั้งผลิตตัวอสุจิ (Sperm) และสรางฮอรโมนเพศ
ชายท่ีเรียกวาแอนโดรเจน (Androgen) โดยมี
เทสโตสเตอโรน (Testosterone) เปนฮอรโมน
สําคัญ ฮอรโมนชนิดนี้จะผลิตที่อัณฑะประมาณ
รอยละ 95 โดยแตละวันจะผลิตออกมาประมาณ 
6 มิลลิกรัม ที่เหลือจะผลิตเสริมจากตอมหมวก
ไต (Adrenal gland) 

อัณฑะ (Testis) มี 2 ขาง บรรจุอยู
ภายในถุงอัณฑะ (Scrotum) ถุงนี้มีหนาที่ปรับ
อุณหภูมิใหสอดคลองกับการเจริญเติบโตของ
อสุจิ โดยมีคาเฉล่ียประมาณ 34 องศาเซลเซียส 
ซึ่งเปนระดับอุณหภูมิที่ต่ํากวาอุณหภูมิของ 

ท่ีมา http://www.aboutcancer.com/
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รางกายเล็กนอย ภายในลูกอัณฑะมีหลอดสราง
ตัวอสุจิ (Somniferous tubules) ลักษณะเปน
ทอเล็กมากอยูหลายทอ ถูกจัดวางออกจาก
แกนกลางทอดตัวตามแนวเฉียงสูดานลาง แต
ละทอขดตัวทบไปมาอยูภายในลูกอัณฑะ 
ภายในทอนี้จะมีกลุมเซลลที่ทําหนาที่ผลิตเชื้อ
อสุจิ (Spermatozoa)  

เชื้ออสุจิที่ผลิตไดทั้งหมดจะถูกสงไป
พักไวที่ทอเก็บตัวอสุจิ (Head of epididymis) 
ซึ่งเชื่อมตอกับหลอดนําอสุจิ อยูทางดานบนของ
อัณฑะ กอนทีจ่ะนําสงตอสูทอนําตัวอสุจิ (Vas 
deferens) เพื่อสงอสุจิไปเก็บไวที่ตอมสรางน้ํา
เล้ียงอสุจิ (Seminal vesicle) ที่นี่จะเปนแหลง
อาหารสําหรบัใชเล้ียงดูตัวอสุจ ิดวยมีการสะสม
สาร โปรตนี น้ําตาลฟรุกโทสและวิตามินซ ี 

ตอมลูกหมาก (Prostate gland) เปน
โครงสรางสนบัสนุนระบบสืบพนัธุ มีลักษณะ
การจัดเรยีงตัวเปนพูจาํนวน 5 พู โอบรอบสวน
คอของกระเพาะปสสาวะ และทอปสสาวะสวน 
บน สารที่คัดหล่ังออกจากตอมลูกมาก มีสีขุน

ขาวคลายน้ํานม มีกล่ินจําเพาะบุคคล มีฤทธิ์
เปนเบสออนๆ จึงชวยลดความเปนกรดภายใน
ทอปสสาวะ และยังปองกันอันตรายใหอสุจิเมื่อ
ผานเขาสูชองคลอดท่ีมีสภาพเปนกรด นอกจาก 
นั้น สารสีขาวยงัมีสวนชวยสนบัสนุนการเคล่ือน 
ที่และชวยใหตัวอสุจิแข็งแรงและวองไวอีกดวย 
การคัดหล่ังของอสุจิแตละครั้ง จะมีการคดัหล่ัง
สารจากตอมลูกหมากปนอยูดวยรอยละ 30  

ตอมคาวเปอร (Cowper’s gland) ทํา
หนาทีค่ัดหล่ังน้าํเมือกสําหรับการหลอล่ืนเขาไป
ในทอปสสาวะ เพื่อสนับสนนุการเคล่ือนตัวของ
อสุจิสูเปาหมายไดรวดเร็วขึ้น  
 
บทบาทของฮอรโมนไดไฮโดรเทสโตสเตอโรน 
(DHT) 

 เทสโตสเตอโรนเปนสเตอรอยดฮอรโมน 
(Steroid hormone) ในกลุมของฮอรโมนแอน-
โดเจน ฮอรโมนดังกลาวสรางขึ้นภายในลูก
อัณฑะสําหรับเพศชาย สวนเพศหญิงสรางข้ึนที่
รั ง ไข  นอกจากนั้ นตอมหมวกไต  (Adrenal 
gland) ก็สามารถผลิตฮอรโมนชนิดนี้ไดดวยแต
ปริมาณที่ผลิตออกสูระบบภายในรางกายมี
จํานวนนอย ระดับความเขมขนของฮอรโมนชนิด
นี้จะถูกควบคุมโดย Luteinizing ของตอมใต
สมอง (Pituitary gland) อีกชั้นหนึ่ง ฮอรโมน
เทสโตสเตอโรนที่ผลิตขึ้นเมื่อสงออกจากแหลง
ผลิตก็จะเดินทาง ไปยังแหลงที่ใชประโยชน เชน 
ตอมลูกหมาก ผิวหนัง หรืออวัยวะอื่นๆ 

     บทบาทสําคัญของฮอรโมนชนิดนี้เก่ียวของ
กั บ พั ฒ น า ก า ร ข อ ง เ นื้ อ เ ยื่ อ สื บ พั น ธุ 
(Reproductive tissues) อาทิ อัณฑะและตอม 

ท่ีมา: Frederich และคณะ (1997) 
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ลูกหมาก นอกจากนั้นยังมีสวนเก่ียวของกับ
การสนับสนุนคุณลักษณที่บงชี้ความเปนเพศท่ี
ชัดเจน เชน ความแข็งแรงของกลามเนื้อ 
ความหนาแนนของมวลกระดูก และการ
เจริญเติบโตของเสนผม (Body hair) เปนตน 
นอกจากนั้นยังชวยปกปองกระดูกไมใหพรุน 
รวมถึงการมีสุขภาวะที่ดี 
 ปกติผูชายท่ีอยู ในวัยเจริญเติบโต 
ระดับฮอรโมนท่ีสรางข้ึนมาจะถูกนําไปใช
สอดคลองกับความตองการของรางกาย   
นั่นคือเมื่อใดที่ระดับฮอรโมนเทสโตสเตอ-   
โรนพรองลง สมองสวนของไฮโปทาลามัส 
(Hypothalamus) ก็จะส่ังการใหตอมใตสมอง 
(Pituitary gland) คัดหล่ังฮอรโมนออกมา
กระตุนใหอัณฑะผลิตฮอรโมนเทสโตสเตอโรน 
เติมเขาสูกระแสเลือด เพื่อการยกระดับความ
เขมขนใหสอดคลองกับความตองการของ
รางกาย แตในบางครั้งกระบวนการสราง
ฮอร โมนและกระบวนการใชฮอร โมนไม
สอดคลองกัน อาทิ ฮอรโมนเทสโตสเตอโรน 
ยังคงมีการผลิตเปนปกติ แตอัตราการใชกลับ
ลดต่ําลงกวาปกติ หรือแทบจะไมมีการใชเลย
เมื่ออายุมากขึ้น ก็จะสงผลกระทบกับเนื้อเยื่อ
ของแหลงที่รองรับฮอรโมนเหลานั้น  
 ฮอรโมนชนิดนี้เมื่อคัดหล่ังเขาสูกลุม
เซลลของเนื้อเยื่อของตอมลูกหมาก ภายใน
เซลลแตละเซลลจะมีเอนไซมรีดักเทส (5 
alpha-Reductase type-2) ที่เกาะติดอยูกับ
เอนโดเมมเบรน สามารถเขาทําปฏิกิริยากับ
ฮอรโมนดังกลาว ทําให เกิดผลิตภัณฑใหมที่
เ รี ย ก ว า  ไ ด ไ ฮ โ ด ร เ ท ส โ ต ส เ ต อ โ ร น 
(Dihydrotestosterone) ผลิตภัณฑดังกลาว

เปนสารจําพวกสเตอรอยดในกลุมของแอน-
โดรเจนท่ีคลายกับ เทสโตสเตอโรน เพียงแต
ทําหนาที่แตกตางกัน   

สารอินทรียชนิดนี้ในสภาวะปกติมีสวน
เก่ียวของรับผิดชอบเก่ียวกับ การเปลี่ยนแปลง
และพัฒนาการของกลุมเซลลที่นําไปสูการ
เจริญพัฒนาอวัยวะเพศชายใหมีความครบถวน
สมบูรณตั้งแตเริ่มตนจนกระท่ังยางเขาสูระยะ
เปนผู ใหญ สารอินทรียชนิดนี้จะรวมมือกับ
ฮอรโมนแอนโดรเจนอื่นในการทําหนาที่รักษา
ภ า ว ะ ธํ า ร ง ดุ ล  (Homeostasis) ร ะ ห ว า ง
กระบวนการเพิ่มจํานวนของเซลล (Cell prolif-
eration) และกระบวนการตายของเซลล (Cell 
death) กระบวนการรักษาภาวะธํ ารงดุล
ดังกลาว ปกติจะเปนอิสระจากการควบคุมของ
ฮอรโมนแอนโดรเจน เวนเสียแตวาไดไฮโดร
เทสโตสเตอโรน (DHT) จะจับกับแอนโดรเจน 
รี เ ซ พ เ ต อ ร  (Androgen receptor) แ ล ะ
เคล่ือนยายเขาสูนิวเคลียส หากเปนเชนนั้นก็จะ
ทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงในระดับพันธุกรรม 
ผานกลไกการถอดรหัส (Transcription) และ
กลไกการแปลรหัส (Translation) ไดผลิตภัณฑ
สารประกอบอินทรียสําหรับเรงการเจริญเติบโต
(Growth factor; GF) ช นิ ด ต า ง ๆ  เ ช น 
สารประกอบอินทรียที่กระตุนการเจริญเติบโต
ข อ ง เ ซ ล ล ผิ ว ใ ห ม  (Growth-stimulatory   
epidermal factor; EGF) สารประกอบอินทรีย
คลายอินซูลินที่เรงการเจริญเติบโต (Insulin 
like growth factor; IGFs) ส า ร ป ร ะ ก อ บ
อิ น ท รี ย ที่ ก ร ะ ตุ น ก า ร เ จ ริ ญ เ ติ บ โ ต แล ะ
พัฒนาการของเซลลผิวใหม (Keratinocyte 
growth factor; KGF)  และสารประกอบ - 
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อินทรียที่เรงรอบการผลัดเซลลเกาเปนเซลล
ใหมใหเร็วข้ึน (Transforming growth factor-
β; TGF-β) เปนตน 
 
 
 
 
 
 

 
จะเห็นไดวาสารประกอบอินทรีย

สําหรับเรงการเจริญเติบโต (Growth factor; 
GF) จะมีอยูสองกลุม กลุมแรกประกอบดวย 
สารประกอบอินทรียที่กระตุนการเจริญเติบโต
ของเซลลผิวใหม (Growth-stimulatory epi-
dermal factor; EGF) สารประกอบอินทรีย
คลายอินซูลินที่เรงการเจริญเติบโต (Insulin 
like growth factor; IGFs) สารประกอบ
อิ นทรี ย ที่ ก ร ะตุ น ก าร เ จ ริญ เติ บ โตและ
พัฒนาการของเซลลผิวใหม (Keratinocyte 
growth factor; KGF) กลุมนี้ในภาพรวมทํา
หนาที่เปนสารกระตุนใหเกิดการเพิ่มจํานวน
เซลล (Agonistic) 

ในขณะที่สารกลุมที่สองซึ่ งไดแก 
สารประกอบอินทรียที่เรงรอบการผลัดเซลล
เกาเปนเซลลใหมใหเร็วขึ้น (Transforming 
growth factor-β;  TGF-β) จ ะ ทํ า ห น า ที่
ต ร ง กันข า ม กัน  คื อลดจํ านวน เซลล ล ง
(Antagonistic) ทั้งนี้ ก็เพื่อควบคุมการเพิ่ม
จํานวนเซลลและการลดจํานวนเซลลใหอยูใน
สภาวะสมดุลหากรางกายเราสามารถดูแล

รักษาสมดุลตรงนี้ได ไดไฮโดรเทสโตสเตอโรน 
(DHT) ก็จะไมสรางปญหาใหเกิดกับเนื้อเยื่อ
ของตอมลูกหมาก นั้นหมายความวาชายผู 
โชคดีคนนั้นขนาดของตอมลูกหมากจะเปน
ปกติไมขยายขนาดโตข้ึน ถึงแมวาอายุจะยาง
เขา 80 แลวก็ตาม 

       
      นอกจากไดไฮโดรเทสโตสเตอโรน (DHT) 
จะมีบทบาทสําคัญในการรักษาดุลยภาพ
ระหวางกระบวนการเพ่ิมจํานวนของเซลล 
(Cell proliferation) และกระบวนการตายของ
เซลล (Cell death) ของเนื้อเยื่อเก่ียวพันและ
เนื้อเยื่อบุผิวของตอมลูกหมากแลว ยังพบวา 
ไดไฮโดรเทสโตสเตอโรน (DHT) ยังมีบทบาท
สําคัญในการพัฒนาสูสภาวะโรคตอมลูกหมาก
โต (BHP) อีกดวย นั่นคือ ภายในเนื้อเยื่อของ
ตอมลูกหมากกลุมเซลลของเนื้อเยื่อเก่ียวพัน 
หรือกลุมเซลลของเนื้อเยื่อบุผิวมีการเพิ่ม
จํานวนของเซลลในจํานวนท่ีมากกวาปกติ 
(Hyperplasia) สงผลใหเกิดการขยายขนาด
ของตอมลูกหมาก ที่อาจนําไปสูภาวะเนื้องอก
ชนิดที่ ไม ใช เนื้อราย (Benign hyperplasia) 
รวมท้ังไปมีผลกระทบในเชิงลดกระบวนการ
ตายของเซลล (Apoptosis)  ตามภาวะปกติที่ 

ท่ีมา: ดัดแปลงมาจาก  Culley และ Roger 

ท่ีมา: ดัดแปลงมาจาก  Culley และ Roger 
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ควรจะเปน  ส งผลใหดุ ลยภาพระหว าง
กระบวนการเพิ่มจํานวนของเซลล (Cell pro-
liferation) และกระบวนการตายของเซลล 
(Cell death) เ สี ย ส ม ดุ ล  (Imbalance) 
พัฒนาการของโรคตอมลูกหมากโต (Benign 
hyperplasia prostate) จึงเกิดขึ้น สภาวะ
ของโรคตอมลูกหมากโต (BHP) จึงไม ใช
มะเร็งตอมลูกหมาก เนื่องจากไมลุกลามสู
อวัยวะขางเคียง ไมแพรกระจายเขาสูทอ
น้ําเหลืองหรือระบบหมุนเวียนโลหิต 
        สํ าหรับกรณีของโรคมะเร็ งตอม
ลูกหมาก แมวาจะมีงานวิจัยจํานวนมาก
รายงานออกมาเปนระยะๆอยางตอเนื่อง แต
ก็ยังไมสามารถอธิบายที่มาของโรคอยาง
สมบูรณแบบได เนื่องจากการพัฒนาของ
เซลลมะเร็งเปนกระบวนการสลับซับซอน 
เก่ียวของกับปจจัยที่หลากหลายท่ีมีสวนชักนํา
ใหเกิดผลลัพธสุดทาย รวมท้ังไมไดเกิดขึ้นจาก
สวนที่ผิดปกติเพียงจุดใดจุดหนึ่ง แตทุกๆจุด
ของอวัยวะตางมีโอกาสที่จะเกิดไดเทาเทียม
กัน 
       อยางไรก็ตามองคความรูที่มีอยูจํานวน
หนึ่ง ก็พอจะมองเห็นแนวโนมของความนาจะ
เปนของที่มาของโรคมะเร็งตอมลูกหมากไดใน
ระดับหนึ่งวา มีความเกี่ยวของกับแอนโดร
เจนท่ีมีตัวรับสัญญาณ (Androgen recep-
tor; AR) ซึ่งทําหนาที่เปนตัวถอดรหัสทาง
พั น ธุ ก ร ร ม  (Transcription factor) ใ น
นิวเคลียส 
      เมื่ อแอน โดร เจน  รี เ ซพ เตอร  (AR) 
เคล่ือนเขามาอยูในนิวเคลียสเรียบรอยแลว ก็
จะเกิดการส่ือสาร (Cross talk) ผานกลไกการ

สงสัญญาณ (AR signaling) ระวางแอนโดร-
เจนรี เซพเตอร กับสารประกอบอินทรียที่
เก่ียวของกับการเจริญเติบโต (Growth factor) 
ห ล า ย ชุ ด  อ า ทิ  IGF, FGF, VEGF, แ ล ะ 
TGFB ที่อยูภายในเซลล เนื้อ เยื่ อ เ ก่ียวพัน 
(Stomal cell) ของตอมลูกหมาก โดยมีแอน
โดรเจนรี เซพเตอร เปนศูนยกลางของการ
ส่ือสาร  
      หลังจากไดขอสรุปของการหารือกัน
เรียบรอยแลว แอนโดรเจนรีเซพเตอรก็จะ
เคล่ือนไปเกาะติดกับ DNA ในตําแหนงที่
ประสงคที่จะถอดรหัสทางพันธุกรรม เพื่อทํา
หนาที่ถอดรหัส DNA ตามขอสรุปของการ
ส่ื อ ส า ร  สุ ด ท า ย ก็ จ ะ ไ ด ร หั ส พั น ธุ ก ร ร ม        
(m-RNA) ตามประสงค รหัสทางพันธุกรรม
ดั ง ก ล า ว จ ะ ถู ก ส ง อ อ ก สู ไ ซ โ ต พ ล า ซึ ม 
(Cytoplasm) เพื่อนําไปแปลรหัสเปนชุดโปรตีน
ที่ไรโบโซม ชุดโปรตีนที่ไดจากการการแปลรหัส
ทางพันธุกรรม จะสอดคลองกับการหารือผาน
กลไกของการสงสัญญาณและรับสัญญาณ 
กล ไ ก ดั ง กล า ว จั ด เ ป น ส่ิ ง สํ า คัญยิ่ ง ย วด 
เนื่องจากการปรับสภาวะธํารงดุล ระหวาง
เซลลที่สามารถอยูรอด (Survival cell) กับ
เซลลที่ตาย (Death cell) จะเปนกุญแจสําคัญ
สําหรับการเปดสู สภาวะเปนมะเร็ง หรือ
สภาวะปลอดจากมะเร็งของตอมลูกหมาก  
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การจัดการความเสี่ยงปองกันโรค        
ตอมลูกหมากโต และมะเร็งตอมลูกหมาก 

 
 กรอบคิดของการบริหารความเส่ียง
เพ่ือปองกันการเปนโรคตอมลูกหมากโต และ
มะเร็งตอมลูกหมาก กอนอื่นตองเขาถึงสาเหตุ
ของการเกิดปญหา หากสามารถเขาถึงไดก็
สามารถคิดหาแนวทางบริหารจัดการความ
เส่ียงได เพียงแตกรอบคิดที่จะเลือกควรเปน
ทางเลือกท่ีมีผลกระทบกับระบบภายในของ
รางกายนอยที่ สุด จึงเปนที่มาของการให
ความสําคัญกับสารอินทรียที่เปนสวนประกอบ
ของอาหารมากกวาการใชสารเคมี ทั้งนี้เพื่อให
สามารถอยูรอดปลอดภัยจากอันตรายของโรค
ตอมลูกหมากโตหรือมะเร็งตอมลูกหมาก  
 ภาพรวมของการเปนโรคดังกลาว
พบวามีสวนเก่ียวของกับการบริโภคอาหาร 
ผูชายในเอเชียพบวามีอัตราการเปนตอม
ลูกหมากโตและมะเร็งตอมลูกหมากนอยกวา
ประชากรของกลุมประเทศตะวันตก เนื่องจาก
คนในประเทศกลุมเอเชียนิยมบริโภคอาหารท่ีมี
สวนประกอบเปนพืชมากกว า ไขมันและ
เนื้อสัตว ขณะที่คนซึ่งอยูในประเทศพัฒนา
แลวของกลุมประเทศตะวันตกจะอาศัย
พลังงานจากไขมันสัตวสูงถึงรอยละ 30-40 จึง
ไมแปลกท่ีอัตราการเปนตอมลูกหมากโตและ
มะเร็งตอมลูกหมากของชายวัย 50 ป จะมีถึง
รอยละ 50 และเมื่ออายุมากขึ้นถึง 80 ป 
อัตราการเปนโรคดังกลาวสูงขึ้นถึงรอยละ 90 
อยางไรก็ตาม ปจจุบันนี้คนในเอเชียที่มี
พฤติกรรมการบริโภคไขมันสูงสืบเนื่องจาก
วัฒนธรรมการบริโภคอาหารตะวันตกไหลบา

เขามาแทนท่ีวัฒนธรรมเดิม สําหรับแนวทาง
การบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่ อความ
ปลอดภัยในการกอโรคดังกลาว สามารถ
ดํ า เนินการด วยวิ ธี เ รี ยบง าย  เช น  การ
รับประทานอาหารท่ีมีกลุมสารตอตานอนุมูล
อิสระ เพื่อการปองกันหรือชะลอการพัฒนา
ของโรค ดังกล าว  เนื่ องจากมะเร็ งต อม
ลูกหมากอาจจะเกี่ยวของกับแอนโดรเจนรี-
เซพเตอรหรือไมเก่ียวของก็เปนได สารอาหาร
ที่มีอนุมูลอิสระ หรือสารอาหารที่สามารถ
บล็อก (Block) เอนไซมรีดักเทส (5 alpha-
Reductase) จ ะ เ ป น ท า ง อ อ ก ข อ ง ก า ร
แกปญหาไดระดับหนึ่งดังนี้ 
 
      ไลโคพีน (Lycopenes) เปนสารในกลุม
ของแคโรตินอยดที่พืชสรางขึ้นในพืช พบในเนื้อ
มะละกอ เนื้อมะเขือเทศ เยื่อหุมเมล็ดมะระ 
และฟกขาว โดยเฉพาะในฟกขาว จะมีสารชนิด
นี้ในเยื่อหุมเมล็ดมากในชวงเวลาท่ีผลฟกขาว
สุก เนื่องจากตองการปกปองพันธุกรรมภายใน
เมล็ดไมให ถูกรังสีอัลตราไวโอเลตทําลาย    
ผลการวิ เคราะหพบวาเยื่อหุมเมล็ดมีสาร     
ไลโคพีนสูงกวามะเขือเทศหลายเทา สารชนิดนี้
ละลายในไขมัน เมื่อบริโภคจะไปสะสมอยูใน- 
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เนื้อเยื่อไขมัน โดยเฉพาะอยางยิ่งจะสะสมอยู
ในเนื้อเยื่อของอัณฑะ (Testes) มากกวา
เนื้อเยื่ออื่นๆทั้งหมด สารประกอบอินทรียนี้
ทําหนาที่ตอตานอนุมูลอิสระ สามารถลด
ระดับของสารคลายอินซูลินที่ทําหนาที่เรง
การเจริญเติบโต (IGF-1) ของเซลล รวมท้ัง
ชวยเหนี่ยวนําใหเกิดกระบวนการ อะพอพโท-
ซิส (Apoptosis) ซึ่งเปนรูปแบบการตายของ
เ ซลล ผ า น โ ป รแกรมที่ ไ ด ติ ด ตั้ ง เ อ า ไ ว 
(Program cell death) การตายของเซลล
แบบนี้ ไมสรางความเสียหายให กับเซลล
ขางเคียง การตายในรูปแบบนี้นอกจากจะ
ชวยพัฒนารูปรางและอวัยวะของเอมบริโอ
แ ล ว  ยั ง ช ว ย รั ก ษ า ส ภ า ว ะ ธํ า ร ง ดุ ล 
(Homeostasis) ของเซลล กลไกของอะพอพ
โทซิสจึงมีสวนชวยปองกันการเกิดเนื้องอก
และมะเร็ง ดังนั้นหากบริโภคผลไมที่มีสาร  
ไลโคพีนในระดับที่เหมาะสมก็จะชวยปองกัน
โรคตอมลูกหมากโตและโรคมะเร็งตอม
ลูกหมากได  
 
 วิตามินอี (Vitamin E) วิตามินชนิด
นี้ละลายในไขมัน จึงสามารถสะสมในเนื้อเยื่อ
ตอมลูกหมากไดเชนเดียวกับไลโคพีน วิตามิน
อี ชนิด Alpha-Tocopherol และวิตามินอี 
ชนิด  Gamma-Tocopherol กรณีของผล
โทงเทงฝร่ัง พบวามี Alpha-Tocopherol 
และ Gamma-Tocopherol จํานวนถึง 28.3 
g/kg และ 45.5 g/kg ตามลําดับ สําหรับ 
Alpha-Tocopherol นั้ น เ ป น ส า รต อ ต า น
อนุมูลอิสระ ชวยยับยั้ งการเ พ่ิมจํานวน  
เซลล(Cell proliferation) และชวยสนับสนุน 

 
 
 
 
 
 
 

 
สภาวะธํ ารงดุล รวมทั้ งช วยยับยั้ งการ
เจริญเติบโตของเซลลมะเร็งดวยการกดการ
ทําหนาที่ของเอนไซมโปรตีนคิเนส (Protein 
Kinase C) ไมใหเกิดการกระตุนการถอดรหัส
ทางพันธุกรรม (Transcription factor) สวน 
Gamma-Tocopherol ชวยทําหนาที่ตานการ
บาดเจ็บภายใน (Anti-inflammatory) และ
ชักนําให เ กิดกระบวนการ อะพอพโทซิส 
(Apoptosis) การบริโภคผักผลไมที่มี วิตามิน
อี จึงมีสวนชวยปองกันโรคตอมลูกหมากโต
และโรคมะเร็งตอมลูกหมากไดในระดับหนึ่ง 
 
  
       ธ า ตุ ซี ลี เ นี ย ม  (Se) 
อาหารท่ีอาจมีซีลีเนียมสูงไดแก เห็ด กระเทียม 
บล็อคโคลี  กะหลํ่าปลี และแตงกวา หาก
เจริญเติบโตในที่ซึ่งมีธาตุชนิดนี้อยู ธาตุชนิดนี้
นอกจากจะเปนสารตอตานอนุมูลอิสระแลว ยัง
ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล และชวยชักนํา
ใหเกิดกระบวนการ อะพอพโทซิส (Apoptosis) 
ดังนั้นหากสามารถหาเห็ดที่ขึ้นตามธรรมชาติ
หลากชนิดที่ไมเปนพิษมาบริโภค ก็มีโอกาส
ไดรับธาตุซีลีเนียมสําหรับการแกปญหาในระดับ
หนึ่ง 

โทงเทงฝรั่ง 
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กรดไขมันขนาดโมเลกุลปานกลาง 
(Medium chain fatty acid) เ ป น อี ก
แนวทางหนึ่งของการปองกันตอมลูกหมากโต 
เนื่องจากกรดลอริก (Lauric acid) ที่อยูใน
น้ํามันมะพราวสดสามารถบล็อก (Block) 
เอนไซมรีดักเทส (5 alpha-Reductase ) ทั้ง 
Type-1  และ  Type-2  ได  ทํ า ให ไ ม เ กิด
สารประกอบอินทรียไดไฮโดรเทสโตสเตอโรน 
(DHT) จึงมีสวนชวยใหหางไกลโรคตอม
ลูกหมากโต นอกจากนั้นยังชวยปองกันผม
หลุดรวง รวมท้ังไมเปนสิวอีกตางหาก 

 

 แนวทางการบริหารจัดการสุขภาพที่
กลาวมาขางตน จุดประสงคก็เพ่ือการปองกัน
ตนเอง เพราะการมีชีวิตอยู โดยไมคิดที่จะ
ปองกันความเส่ียง นาจะเปนวิถีของความ
ประมาท และนาจะเปน วิ ถีที่ ไม เหมาะสม    
ดวยเพราะเมื่อเกิดปญหาเปนโรค นอกจาก
ตนเองจะเปนทุกขแลว คนขางเคียง หรือคนท่ี
รักใครชอบพอกับเราก็พลอยรวมเปนทุกข    
ไปดวย คิดใหมดีไหม…หันมาดูแลสุขภาพของ
ตนเอง ดวยการบริหารจัดการความเสี่ยงไมให
เปนโรคตางๆ หากแมนวาทําดีที่สุดแลวดวย
ศักยภาพที่มี แตยังไมเพียงพอ จะไดไมเสียใจ
เพราะไดทําหนาที่แหงตนดีแลว 
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