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 จากผลการศึกษามากมายที่แสดงให้เห็นว่าใบและ
กิ่งของต้นไม้เขตร้อนมี่ชื่อทุเรียนน ้า (soursop) อาจ
พิสูจน์ได้ถึงผลในการรักษาโรคมะเร็ง ทุเรียนน ้ำ หรือ
เป็นที่รู้จักว่า Graviola ในภาษาสเปน เป็นพืชพื นเมือง
ของเม็กซิโก อเมริกากลาง หมู่เกาะคาริบเบียน และทาง
ตอนเหนือของทวีปอเมริกาใต้ และยังพบได้ที่กลุ่ม
ประเทศสหรัฐอัฟริกัน ซึ่งเป็นประเทศที่ตั งอยู่ในเขตร้อน  

ปัจจุบันต้นทุเรียนน ้าหรือทุเรียนเทศนี ยังพบในบางเขตใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เหตุผลที่ต้นไม้ชนิดนี เป็นที่สนใจ
อย่างมาก เนื่องจากมีการกล่าวอ้างว่ามันมีความ 
สามารถในการรักษามะเร็ง ซึ่งโลกเพิ่งจะมาค้นพบว่า
ทุเรียนน ้ามีประโยชน์กับสุขภาพ 
 กำรรักษำมะเร็ง เป็นหัวข้อใหญ่ของการวิจัยของ
โลกโดยเสมอมา และการค้นพบว่าทุเรียนน ้าสามารถ

รักษามะเร็งได้จริงนั นถือว่าเป็นความส้าเร็จที่ยิ่งใหญ่ใน
การวิจัยด้านนี  

ทุเรียนน ้ำรักษำมะเร็งได้จริงหรือ 
 ถึงแม้การที่ทุเรียนน ้ารักษามะเร็งได้ยังเป็นที่กังขา 
แต่มีการศึกษาวิจัยมากมายที่มีผลพิสูจน์ข้อกล่าวอ้างนี  มี
การศึกษาวิจัยถึงผลของทุเรียนน ้าที่มีต่อเซลล์มะเร็ง เริ่ม
ตั งแต่ปี 1970 สถาบันวิจัยมะเร็งแห่งชาติ (อเมริกา) 
ได้ท้าการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ในหัวข้อนี มาตั งแต่
ปี1976 ผลลัพท์ที่ได้ออกมาแสดงว่าใบของทุเรียนน ้า 
และกิ่งทุเรียนน ้ามีประสิทธิภาพในการจู่โจมและท้าลาย
เซลล์มะเร็ง นอกจากนั นยังมีการกล่าวอ้างในปีเดียวกัน
ว่าทุเรียนน ้าสามารถฆ่าเซลล์มะเร็งได้ มากกว่า 20 
งานทดลองทางแล็ปและการศึกษาวิจัย ซึ่งเป็นที่ยอมรับ 
มีผลการศึกษาได้ตีพิมพ์ในวารสารของผลิตภัณฑ์จาก
ธรรมชาติ (Journal of Natural Products) จากการ
ติดตามผลการศึกษาล่าสุดที่ด้าเนินการโดยมหาวิทยาลัย
คาทอลิกของเกาหลีใต้ ระบุว่าหนึ่งในสารเคมีของ Gra-
viola ที่ค้นพบคือการเลือกฆ่าเซลล์มะเร็งล้าไส้ใหญ่ที่
มากกว่า 10,000 เท่าของความแรงมากกว่ายาเคมี
บ้าบัดที่ ใช้กันทั่วไปที่ชื่อว่า Adriamycin ส่วนหนึ่งที่
ส้าคัญที่สุดจากรายงานของมหาวิทยาลัยคาทอลิกของ
เกาหลีใต้ ได้รายงานว่า Graviola แสดงให้เห็นถึงการ
ก้าหนดเป้าหมายก้าจัดเฉพาะเซลล์มะเร็ง แยกออกจาก
เซลล์ทั่วไปของร่างกาย เซลล์ปกติจะไม่ถูกแตะต้องซึ่ง
แตกต่างจากยาเคมีบ้าบัดทั่วไปที่ไม่แยกแยะเป้าหมาย
เซลล์แต่อย่างใด แต่มีผลอย่างแรงต่อเซลล์อื่นๆ ด้วย
เช่นกันทั งหมด (เช่นกระเพาะอาหาร และเซลล์เส้นผม) 
ท้าให้เกิดการท้าลายล้างอย่างมาก มักจะมีผลข้างเคียง
จาก อาการคลื่นไส้ ผมร่วงในผู้ป่วยโรคมะเร็ง น ้าหนัก
ลด สภาพผิวหนังผิดรูป 
 มีผลการศึกษาบางอันได้ออกมากล่าวว่า ทุเรียน
น ้านั น มีประสิทธิภาพฆ่าเซลล์โรคมะเร็งได้ถึง 12 ชนิด 

ทุเรียนน ้ำทุเรียนน ้ำ  
ทุเรียนเทศทุเรียนเทศ  
กับกำรรักษำมะเร็งกับกำรรักษำมะเร็ง  

งานพืชอาหารและสมุนไพร 
คณะผู้เริ่มการก่อตั ง 
สมาคมวนเกษตรอินทรีย์วิถีคนกับควาย 
เรียบเรียงจากข้อมูลท่ีสืบค้นจากอินเตอร์เน็ต 
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ได้แก่ล้าไส้ใหญ่ เต้านม ต่อมลูกหมาก มะเร็งปอดและ
มะเร็งตับอ่อน เป็นต้น สารที่ได้จากทุเรียนน ้านั นเป็นที่รู้
ว่าฆ่าเซลล์มะเร็งในตับชนิดที่ไม่สามารถถูกท้าลายได้จาก
การใช้คีโม นอกจากนั นในระหว่างที่คนไข้รับการบ้าบัด
ทางคีโม ทุเรียนน ้ายังท้าการปกป้องระบบภูมิคุ้มกันของ
เรา โดยการป้องกันจากการที่ เซลล์ถูกท้าร้ายโดย
ผลกระทบจากการบ้าบัดทางคีโม ยังคงมีผู้เชี่ยวชาญ
ที่ตั งค้าถามถึงประสิทธิภาพของการใช้ทุเรียนน ้าในการ 
รักษามะเร็ง 
 การที่เป็นไม้ผลสุขภาพรสเปรี ยว ทุเรียนน ้ายังมี
ประโยชน์อื่นๆ อีก การรักษามะเร็งอาจเป็นเพียง
ประโยชน์ส่วนหนึ่งเท่านั น ในความเป็นจริงการท้าคีโม
และการฉายรังสี แม้สามารถช่วยในการบ้าบัดมะเร็งได้
อย่างมากแต่ก็ไม่ได้รักษา 
 ดังนั นหากมีวิธีการทางธรรมชาติใดๆ ที่อย่างน้อย
ช่วยบรรเทาความรนแรงถีงแม้ไม่ถึงกับรักษา หรือช่วย
ยับยั งไม่ให้โรคร้ายนี ลุกลาม ผู้คนก็ย่อมจะตอบรับสิ่ง
เหล่านี  แน่นอนว่าคุณควรระวังในการใช้ทุเรียนน ้า จาก
การที่มีผลวิจัยออกมาว่าการบริ โภคผลทุ เรียนน ้ า 
มากๆ ส่งผลให้เซลล์ประสาทถูกท้าลายซึ่งจะเกิดอาการ

ใกล้เคียงกับโรคพาร์คินสัน จึงมีค้าแนะน้าก่อนใช้ท่าน
ควรปรึกษากับแพทย์ที่ดูแลท่านเสียก่อน ด้วยเหตุนี การ
วิจัยลงลึกในหัวข้อนี  จะช่วยให้เรามีความเข้าใจมากขึ น
ถึงประโยชน์ของทุเรียนน ้า 
 Disclaimer: This Buzzle article is for informa-
tive purposes only, and does not, in any way, intend 
to replace the advice of a medical expert. 
 By Dr. Sumaiya Khan  
 Last Updated: 12/3/2011 
 Read more at Buzzle: http://www.buzzle.com/
articles/soursop-and-cancer-cure.html 
 "The full Graviola Story–including where you 
can get it and how to use it–is included in Beyond 
Chemotherapy: New Cancer Killers, Safe as Mother’s 

Milk, a Health Sciences Institute FREE special bonus 
report on natural substances that will effectively rev-
olutionize the fight against cancer. 
 This crucial report (along with five more FREE 
reports) is yours ABSOLUTELY FREE with a new 
membership to the Health Sciences Institute. It’s 
just one example of how absolutely vital each report 
from the Institute can be to your life and those of 
your loved ones." 

 ข้อความภาษาอังกฤษตัวเอียง คือข้อความที่ได้
จากเว็บหนึ่งที่น่าจะเป็นผู้น้าเข้าผลิตภัณฑ์ทุเรียนน ้าไปยัง
อเมริกา 
 Cancer Killer ตัวใหม่ที่เหนือกว่ำ กำรท้ำคีโม
และปลอดภัยเหมือนน ้ำนมแม่ 
 หลังจากอ่านเจอ ผู้คนก็พากันออกตามหาผลทุ-
เรียนเทศ เพื่อรับประทาน (เหมือนที่มีรายงานว่าคนไทย
อ่านหนังสือปีละ 7 บรรทัด คิดว่าฝรั่งก็คงไม่ต่างกัน) 

ข้อมูลส้ำคัญ 
 การกินทุเรียนเทศในส้าหรับมะเร็งนั น กินจากใบ
ธรรมชาติ แห้งหรือสด โดยน้ามาชงเป็นชา มีการวิจัย
ออกมาว่าในประเทศที่มีการใช้เมล็ดเป็นยาพื นเมืองฆ่า
พยาธิพบว่าคนเป็นพาร์คินสัน จึงควรเลี่ยงการกินเมล็ด 
ในผลทุเรียนน ้าสด 1 ผล มีสาร annonacin 15 milli-
grams และ1 กระป๋องของ น ้าผลไม้ที่ท้าส้าเร็จแล้วเพื่อ
การค้ ามี  annonacin 36 milligrams annonacin มี
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ความเกี่ยวข้องกับการเกิดแผลในสมอง ท้าให้มีอาการ
แบบพาร์คินสัน จึงควรหลีกเลี่ยงการกินผลทุเรียนน ้า
มากเกินไป 
 มีการวิจัยยืนยันว่า ในผล,เมล็ดและในรากทุเรียน
น ้า ก็มีสารต่อต้านมะเร็งในปริมาณสูงด้วยเช่นกัน แต่
เนื่องจากพบรายงานว่ามีอัลคาลอยด์ที่เกี่ยวข้องกับการ
เป็นพาร์คินสัน ดังนั นจึงแนะน้าว่าไม่ควรใช้ผล , เมล็ด 
และรากทุเรียนน ้า เพื่อผลในการรักษามะเร็งในช่วงเวลา
นี  
http://healthyeating.sfgate.com/benefits-soursop-
4285.html 
คุณสมบัติในทำงกำรแพทย์ ที่ได้จำกส่วนต่ำงๆของต้น
ทุเรียนเทศ หรือทุเรียนน ้ำ 
ฆ่าเซลล์มะเร็ง     : ใบ, หน่ออ่อน 
ฆ่าเชื อแบคทีเรีย     : เปลือกไม้ 
ฆ่าพยาธิ      : เมล็ด, เปลือกไม้ 
โรคกระเพาะ     : เปลือกไม้ 
กระตุ้นการผลิตน ้านมในแม่   : ผลไม้ 
ลดอาการปวด ลดการเกร็งตัว 
ของกล้ามเนื อเรียบในล้าไส้   : ใบ 
ยากล่อมประสาท คลายเครียด  : ใบ 
รักษามาเลเรีย      : ใบ 
เบาหวาน      : ใบ 
ขยายหลอดเลือด ป้องกันความดันสูง : ใบ 
กล้ามเนื อหัวใจ     : ดอก 
ก้าจัดอมีบา     : เปลือกไม้ 
ฆ่าเชื อโรค      : เปลือกไม้, ใบ 
ก้าจัดแมลง     : ใบ, ราก 
ได้ผลดีที่สุดเมื่อได้มำจำกธรรมชำติจริงๆ 
 เช่นกินผลสดจากต้น หรือใบที่ได้ในลักษณะธรรม 
ชาติ ไม่มีการผ่านกระบวนการท้าเป็นอัดเม็ด แค็พซูล 
หรือกินชาแบบท้าเป็นซอง ชาผ่านกระดาษกรองพร้อม

ดื่ม (ทั งนี ในความคิดผู้เขียน ค่อนข้างเห็นด้วยกับข้อมูล
นี  ถ้าผลไม้นี มีพลังมากกว่าคีโม เราคงไม่กินส้ม หรือ
น้อยหน่า แตงโม มันต้องมีปริมาณที่เหมาะสมที่เราควร
กิน การที่เรากินเมื่อมันผ่านกระบวนการ เราไม่มีทางรู้
ว่าเราได้ สิ่งที่เราต้องการเพียงพอหรือไม่ เขาใส่อะไรให้
เราบ้าง สู้เรากินแบบเห็นๆ ไปเลย พ่อค้าเขาอาจประ-
หยัดต้นทุน ใส่ให้เรานิดหน่อย ถ้าร่างกายเรามีเชื อมะ-
เร็งอยู่บ้าง แทนที่จะรักษา ก็จะกลายเป็นดื อการรักษา) 
อย่ำตกเป็นเหยื่อกำรค้ำ แนะน้ำให้ใช้วิจำรณญำณและ
ระมัดระวังในกำรใช้งำน 
http://cancer.vg/en/annona-muricata-soursop 
 ชายผู้นี เป็นมะเร็งสมอง เล่าประสพการณ์การใช้ 
บอกวิธีชงจากใบชาสด  

วิธีชงชำใบทุเรียนเทศ 
และปริมำณท่ีแนะน้ำให้ใช้  
 - ล้างใบประมาณ 2-3 ใบ (ใช้ใบแห้งดีกว่าใบสด) 
 - ใส่น ้าประมาณ1ถ้วยตวงในหม้อต้ม ต้มจนเดือด 
 - ตัดใบทุเรียนเทศให้เป็นชิ นเล็กๆ 
 - ใส่ใบทุเรียนเทศที่ฉีกเป็นชิ นในถ้วยชา เติมน ้า
เดือดลงไป ทิ งไว้ประมาณ 30 นาที ถึงหนึ่งชั่วโมง 
 - สามารถดื่มอุ่นหรือเย็น สามารถเติมน ้าผึ งเพื่อ
เพิ่มรสชาต ิ
 ควรดื่มก่อนอาหารครึ่งชั่วโมง สามมื อติดต่อกัน 
1 เดือน ไม่หยุด จากนั นถ้าต้องการดื่มต่อ ให้หยุด 10 
วัน แล้วท้าซ ้า 
เครดิตข้อมูลภาษาไทยจาก 
http://www.facebook.com/soursop.annonamuricata 
 ชาทุเรียนเทศ , ท้าจากใบทุเรียนเทศ และก้าน , 
เป็นยาที่ได้จากธรรมชาติที่ทรงพลังในการต่อสู้มะเร็งโดย
มันจะเข้าไปท้าลายเฉพาะเซลล์มะเร็ง โดยไม่ท้าร้ายเซลล์
ดี ดังนั นจึงช่วยป้องกันผลข้างเคียงในการท้าคีโมเช่น
อาการคล่ืนไส้ ผมร่วง น ้าหนักลด จากการวิจัยและจาก
การใช้กับคนไข้ พบว่าชาจากใบทุเรียนเทศช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการรักษาผู้ป่ วยมะเร็งอย่างมาก 
รองลงมาคือการใช้น ้าผลไม้จากทุเรียนเทศ โดยผลไม้
จำกทุเรียนเทศมีคุณค่ำหรือประสิทธิภำพทำงกำร 
แพทย์น้อยกว่ำ 
 ชาใบทุเรียนเทศ นั นสามารถใช้ร่วมกับการใช้ยา
ทั่วไปรวมทั งการรักษาโดยคีโม ซึ่งจะท้าให้คนไข้ได้
ประโยชน์มากกว่าในการต่อสู้กับมะเร็ง และยังลดผลข้าง 
เคียงที่เกิดจากการรักษาโดยคีโม 
 สารประกอบต่างๆ รวมทั งส่วนประกอบทางเคมีที่
พบในทุเรียนเทศ ,โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Annonaceous 
Acetogenins ในใบทุเรียนเทศ ก้าน เปลือกผล และ
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เมล็ด สารประกอบต่างๆทางเคมี และ acetogenins 
ในทุเรียนเทศ นั นพบว่ามีผลที่ชัดเจนมากในการต่อต้าน
มะเร็ง ต่อต้านเนื องอก และมีคุณสมบัติในการต่อต้าน
ไวรัส acetogenins เหล่านี ที่พบในทุเรียนเทศ เป็นตัว
ยับยั งที่ดีเลิศต่อกระบวนการของเอนไซม์ ที่พบได้ภายใน
เยื่อหุ้มเซลล์ของเซลล์มะเร็งหรือเนื องอกเท่านั น นี่คือค้า 
อธิบายว่าท้าไมมันจึงเป็นอันตรายต่อเซลล์มะเร็งเท่านั น
แต่ไม่เป็นอันตรายต่อเซลล์ปกติ acetogenins ในสารที่
ได้จากทุเรียนเทศเลือกที่จะท้าลายเซลล์มะเร็งหลายชนิด
ในการทดลองในห้องปฏิบัติการ มีประสิทธิภาพอย่างสูง
ในการต่อสู้มะเร็ง : ปอด , เต้านม , อัณฑะ , ตับอ่อน ,
ล้าไส้, ตับ, ต่อมน ้าเหลือง, มะเร็งเต้านมที่ดื อยาหลาย
ชนิด, รังไข่, มดลูก, กระเพาะปัสสาวะ, มะเร็งผิวหนัง
และอื่นๆ 

 เป็ นการต่ อสู้ กั บมะ เร็ งที่ ปลอดภั ย โดยใช้
ธรรมชาติล้วนๆ ในการรักษา โดยไม่ท้าให้มี
ผลข้างเคียงเช่นคล่ืนไส้ น ้าหนักลด ผมร่วง. 

 บรรเทาอาการปวด และช่วยท้าให้หลับสบาย 
 ปกป้องระบบภูมิคุ้มกัน และช่วยยับยั งการอักเสบ

ที่รุนแรง 
 ท้าให้คนไข้รู้สึกถึงความแข็งแรงขึ นสุขภาพดีขึ น 

ตลอดคอร์สในการรักษา 
 กระตุ้นให้มีเกล็ดเลือดเพิ่มขึ นในคนที่เกล็ดเลือด

ต่้าและกระตุ้นระดับพลังงาน 
 
 ทุเรียนเทศ (Soursop, Graviola, guanábana) 
ในประเทศไทยเรียกกันว่าทุเรียนน ้า , ทุเรียนเทศ, ทุ-
เรียนแขก, หมากเขียดหลบ, มะทุเรียน เป็นต้น 

 ซื อใบทุเรียนเทศและผลจากแหล่งที่ปลูกโดยไม่ใช้
สารเคมีเท่านั นหรือเก็บโดยตรงจากในป่า การรักษา
มะเร็งโดยการใช้ทุเรียนเทศปัจจุบันเป็นที่รู้จักในกลุ่มคน
ที่มีการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมออนไลน์ 
 หมำยเหตุ: ข้อมูลเหล่านี  ไม่มีจุดประสงค์เพื่อ
เป็นค้าแนะน้าทางการแพทย์ หรือใช้ในการอ้างอิง 
ผลิตภัณฑ์ เหล่ านี เป็ น สมุน ไพรธรรมชาติ  ไม่ มี
ส่วนประกอบที่ต้องใช้ใบสั่งจากแพทย์ ข้อมูลเหล่านี  มี
จุดประสงค์ เพื่อให้การศึกษาและให้ข้อมูลเท่านั น และ
เพื่อความปลอดภัยผู้อ่านควรปรึกษาแพทย์ ก่อนใช้ และ
เครดิต ข้อมูลภาษาไทย 
 http://www.facebook.com/soursopshop 


