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 วันอังคารที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2556 เวลา 13.30 – 14.30 น. สถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
ข้อเสนอโครงการวิจัย ที่เสนอของบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
ตามมติคณะรัฐมนตรี ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ณ ห้องประชุม
อยุธยา-โปรตุเกส มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา โดยมี ผศ.เลิศชาย 
สถิตพนาวงค์ รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานด าเนินการ
ประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้ ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง สถาบันวิจัยและพัฒนา, 
อาจารย์สมกมล กาญจนพิบูลย์ คณะครุศาสตร์, อาจารย์นรเศรษฐ์ เตชะ คณะครุศาสตร์, ดร.
ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณะมนุษย์ศาสตร์,ดร.วีรภัทร ภัทรกุล คณะวิทยาศาสตร์, ดร.ศานติ เล็กมณี คณะวิทยาการ
จัดการ  

สอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับงานวิจัยได้ที่ Email : rs_aru@hotmail.com หรือ Facebook : facebook.com/rs.aru.ac.th  

สถาบนัวจิยัและพฒันา มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา  

ประชมุรบัสง่งานในหนา้ทีร่าชการ  
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สถาบันวิจัยและพัฒนา 

96 นนปรดีพีนมยงค์ ต าบลประตชูยั  

อ าเภอพระนครศรอียธุยา จงัหวดั

พระนครศรอียธุยา 13000 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

Phone: 035-322082 

Fax: 035-322082 

E-mail: rs@aru.ac.th  

/rs_aru@hotmail.com 

Facebook: www. 

facebook.com/rs.aru.ac.th  

สถาบนัวจิยัและพฒันา มหาวทิยาลยัราชภฎัพระนครศรอียธุยา ประชมุคณะกรรมการ

พิจารณาขอ้เสนอโครงการวจิยั ทีเ่สนอของบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558  

   
     วันอังคารที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2556 เวลา 
9.00-12.00น. สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา 
ประชุมรับส่งงานในหน้าที่ราชการ ณ 
ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยมี 
ดร.ชิดชัย สน่ันเสียง ต าแหน่ง รักษา
ราชการแทน ผู้อ านวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา ผู้มอบงานได้ส่งมอบ งาน

ในต าแหน่ง ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ให้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ ร่วมด้วย 

ดร.สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ผศ.เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์ รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ,ดร.กมลวรรณ 
วรรณธนัง รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และนางสาวเกษรา ศรีวิเชียร 
หัวหน้าส านักงานวิจัยและพัฒนา 
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การแยกและจ าแนกจุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญของพืช  

รอบรากข้าวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

บทน า  
 ข้าวจัดเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีมีความส าคัญของประเทศไทย เพราะไทยจัดเป็น
ประเทศผู้ส่งออกข้าวมากท่ีสุดในโลก (ระหว่างปี 2545/46-2549-2550) 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นจังหวัดที่ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพท านาและปลูกข้าว
เป็นพืชหลัก และผลจากการส ารวจข้อมูลเบื้องต้นพบว่าชาวนาส่วนใหญ่มักใช้ปุ๋ยเคมี
เพื่อช่วยในการเพิ่มผลผลิตเป็นปริมาณมาก ส่งผลให้เกิดผลเสียต่างๆ หลายด้าน 
เช่น เกิดปัญหาดินเส่ือมสภาพ เกิดปัญหามลภาวะประเภท eutrofication 
นอกจากนี้ยังส่งผลให้ต้นทุนในการผลิตข้าวสูงขึ้นเน่ืองจากปุ๋ยท่ีใช้ราคาแพง รวมท้ัง
ส่งผลให้ประเทศขาดดุลการค้าท้ังนี้เพราะปุ๋ยเคมีส่วนมากได้จากการน าเข้า  

จุลินทรีย์รอบรากท่ีช่วยสิ่งเสริมการเจริญของพืช (Plant Growth 
Promoting Rhizobateria, PGPR) นั้นใช้หลายกลไกเพื่อสิ่งเสริมการเจริญของพืช กลไกหนึ่งที่ส าคัญคือการที่จุลินทรีย์เหล่าน้ันผลิต
หรือสร้างสารท่ีพืชสามารถน าไปใช้ในการเจริญ หรือช่วยเปลี่ยนรูปของธาตุอาหารท่ีพืชใช้ในการเจริญท่ีมีอยู่ในดินซึ่งไม่ละลายน้ าให้สามารถ
ละลายน้ าได้ นอกจากนี้ยังมีจุลินทรีย์อีกหลายสายพันธุ์ท่ีมีบทบาทในการเปลี่ยนรูปธาตุอาหารอื่นๆ เช่น กลุ่มจุลินทรีย์ท่ีช่วยละลาย 
โพแทสเซียม กลุ่มจุลินทรีย์ท่ีช่วยย่อยสลายอินทรียวัตถุ รวมท้ังพบว่าบริเวณรอบรากพืชนั้นมีจุลินทรีย์ท่ีสามารถตรึงไนโตรเจนจากอากาศซึ่ง
อยู่ในรูปที่พืชไม่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ ให้อยู่ในรูปของแอมโมเนียมไอออนซึ่งพืชสามารถน ามาใช้เพื่อการเจริญได้  
 ดังนั้นการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของแบคทีเรียท่ีมีความสามารถในการตรึงไนโตรเจนแบบอิสระบริเวณรอบรากข้าว ใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะเป็นแนวทางหนึ่งที่จะท าให้ได้ข้อมูลพื้นฐานท้ังทางด้านสรีรวิทยา ทางด้านพันธุกรรมของแบคทีเรียตรึง
ไนโตรเจน ท่ีอาศัยอยู่บริเวณรอบรากพืช (Rhizobacteria) รวมท้ังจะได้แหล่งเชื้อแบคทีเรียตรึงไนโตรเจนบริสุทธิ์ ไว้เพื่อคัดเลือกสายพันธุ์
ท่ีมีศักยภาพมาผลิตเป็นปุ๋ยชีวภาพท่ีใช้ส่งเสริมการเจริญของข้าวได้ ซึ่งจะส่งผลให้ปริมาณผลผลิตข้าวเพ่ิมมากขึ้น และจะช่วยให้เกษตรกรมี
รายได้เพ่ิมมากขึ้น  

วัตถุประสงค์ 
เพื่อแยกและจ าแนกแบคทีเรียตรึงไนโตรเจนจากดินบริเวณรอบรากข้าวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

สอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับงานวิจัยได้ที่ Email : rs_aru@hotmail.com หรือ Facebook : facebook.com/rs.aru.ac.th  

ดร. สจุติกลัยา มฤครฐัอนิแปลง 
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วิธีท าการวิจัย 
 วิธีการเก็บตัวอย่างดินเพื่อใช้ในการแยกเชื้อจุลินทรีย์ 

ภาพสถานที่เกบ็ตัวอย่างดิน 

อา่นตอ่หน้า 4  
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2. วิธีการแยกเชื้อ 
  ตัวอย่างดินบริเวณรอบรากข้าว10 กรัม ใส่ลงในขวดรูปชมพู่ท่ีมีน้ ากลั่นปลอดเชื้อ 90 มิลลิลิตร น าไปเขย่าท่ี 120 rpm นาน 
30 นาที จากนั้นน าสารละลายดินมาท า serial dilution จนได้ค่าความเจือจาง 10 -6 น าไป spread plate บนจานอาหาร 
Burk’s medium  บ่มท่ีอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียน  นาน 7 วัน จากนั้นเลือกโคโลนีเชื้อท่ีเจริญบนอาหารที่มีลักษณะแตกต่าง
กัน ใช้ลูปแตะเชื้อมาขีดลาก (streak) บนอาหารแข็ง Burk’s medium บนจานอาหารใหม่จนกระทั่งได้เชื้อท่ีบริสุทธิ์ แล้วจึงเก็บ
รักษาเชื้อบริสุทธิ์ในหลอดอาหารเอียง NA เมื่อเชื้อเจริญเต็มท่ีแล้วให้เก็บไว้ที่ 4 องศาเซลเซียสเพ่ือเก็บเชื้อไว้ใช้ในการทดลองขั้นต่อไป 

3. วิธีการศึกษาการตอบสนองต่อสารปฏิชีวนะ 
เลี้ยงแบคทีเรียท่ีต้องการทดสอบ ในอาหารเหลว NB ท่ี 30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 วัน หลังจากนั้น ถ่ายเชื้อ 1 

มิลลิลิตร  ลงจานเพาะเชื้อท่ีผ่านการฆ่าเชื้อแล้วเทอาหาร NA  ท้ิงให้อาหารแข็ง จากนั้นน าสารปฏิชีวนะที่ต้องการทดสอบที่ระดับ
ความเข้มข้นต่างๆ กันมาวางบนจานเพาะเชื้อ ซึ่งในการวิจัยนี้ใช้สารปฏิชีวนะ 10 ชนิด คือ เจนตามัยซิน (gentamycin), สเตรปโต
มัยซิน (streptomycin), เตตราซัยคริน (tetracycline), โพลีมัยซิน บี (polymyxin B), คานามัยซิน (kanamycin),  
ไรฟามพิซิน (rifampicin), เบซิทราซิน  (bacitracin),  คลอแรมฟินิคัล (chloramphenical), แอมพิซิลิน (ampicilin) 
และ อิริโทรมัยซิน (erythromycin) บ่มท่ี 30 องศาเซลเซียส นาน 24 ถึง 48 ชั่วโมง แล้วตรวจสอบผลการทดลองโดยการ
สังเกตการเจริญของเชื้อทดสอบ หากไม่เกิดบริเวณใสรอบโคโลนี แสดงว่าเชื้อทดสอบต้านทานต่อสารปฏิชีวนะ (resistance) ท่ีใช้ใน
การทดสอบ แต่หากเกิดบริเวณใสรอบโคโลนีแสดงว่าเชื้อทดสอบไม่สามารถต้านทานสารปฏิชีวนะ (sensitive) ท่ีใช้ทดสอบได้   

4. วิธีการจ าแนกแบคทีเรียด้วยการทดสอบด้วยชุดทดสอบ 
BIOLOG  

เลี้ยงเชื้อแบคทีเรียบนอาหาร NA ท่ี 30 องศาเซลเซียส 
เป็นเวลา 1 วัน หลังจากนั้นเตรียมสารแขวนลอยเซลล์โดยถ่ายเชื้อ
ลงใน inoculation fluid ท่ีผลิตโดยผู้ผลิตชุดทดสอบไบโอล็อก 
(Biolog, Inc.) จนกระท่ังเซลล์มีค่าความขุ่นท่ี 52% Trans-
mission  โดยใช้เครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ ท่ีความยาวคลื่น 
590  นาโนเมตร  ถ่ายเชื้อปริมาตร 150 ไมโครลิตร ลงแต่ละ
หลุมของไมโครเพลตส าหรับแบคทีเรียแกรมบวก (MicroPlate 
GP) จากนั้นน าไมโครเพลตไปบ่มท่ี 30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 
24 ชั่วโมง แล้วน าไปอ่านค่าการดูดกลืนแสงท่ี 590 และ 750 
นาโนเมตรด้ วย เครื่องประมวลผลของชุดทดสอบไบโอล็อก 
เปรียบเทียบผลการทดลองที่ได้กับฐานข้อมูล เพื่อระบุสายพันธุ์ของ

ภาพที ่2 แผนภาพแสดงวิธีทดสอบการตอบสนองต่อสารปฏิชีวนะ 

ภาพที่ 3 แผนภาพแสดงวิธีทดสอบด้วยชุดทดสอบ BIOLOG 
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ผลการวิจยั  
ผลการแยกเชื้อ แยกเชื้อแบคทีเรียจากดินได้ทั้งหมด 50 ไอโซเลต สุ่มเลือกตัวแทนเชื้อ 1 ไอโซเลตซึ่งเป็นแบคทีเรียแกรมลบ มาจ าแนก ตัว
แทนที่คัดเลือกในการศึกษา คือไอโซเลต  STM01 

ภาพท่ี 4 แหล่งคาร์บอนและแหล่งไนโตรเจนบน GN2 microplate 

ภาพท่ี 5 ลักษณะโคโลนี ของไอโซเลต STM01 บนอาหาร Burk’s N-free me-

ภาพท่ี 6 ลักษณะโคโลนีของไอโซเลต  STM01 บนอาหาร Nutrient 

ผลการทดสอบการตอบสนองตอ่สารปฏชิวีนะ  
 ผลการตอบสนองต่อสารปฏิชีวนะของ STM01 ดังภาพท่ี 7 และ ตารางที่ 1 

ภาพท่ี 7 ผลการตอบสนองต่อสารปฏิชีวนะของ STM 01 

ตารางที ่1 ลกัษณะการตอบสนองตอ่สารปฏชิวีนะของไอโซเลต STM01 

 
หมายเหต ุเครื่องหมาย–หมายถึงเกิดบริเวณใส (sensitive) เครื่องหมาย+หมายถึงไม่เกิดบริเวณใส (resistance)  

Isolates ชนิดของสารปฏิชีวนะที่ใช้ทดสอบ 

Rifampicin 
5 µg 

Erythromycin 
15 µg 

PolymyxinB 
300 units 

Ampicilin   Bacitracin   Gentamycin    Streptomycin Chloramphenical Kanamycin     Tetracycline 

10 µg 30 µg 

STM01 - - - + + - - - - - 

ผลการย้อมสีแกรม  เป็นแบคทีเรียแกรมลบ รูปท่อนสั้น oxidase – non-enteric 

ภาพที่ 8 แสดงการติดสีแกรมของไอโซเลต STM01 

สอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับงานวิจัยได้ที่ Email : rs_aru@hotmail.com หรือ Facebook : facebook.com/rs.aru.ac.th  
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ผลการทดสอบดว้ยชดุทดสอบ BIOLOG 
 ได้ผลดังภาพท่ี 9  แสดงรายละเอียดของการใช้และ

ไม่ใช้แหล่งคาร์บอนและไนโตรเจน (BIOLOG Test) ของไอ
โซเลต STM01 

ภาพที่ 9  ผลการทดสอบการใช้แหล่งคาร์บอนและไนโตรเจน

ของไอโซเลต STM01 หมายเหตุ  ไม่ใช้แหล่งคาร์บอน

ชนิดนี้   ใช้แหล่งคาร์บอนชนิดนี้ 

ผลการจ าแนก  Pseudomonas syringae pv. aceris 
 
สรุปและวจิารณผ์ลการทดลอง 
 จากผลการจ าแนกตัวแทนแบคทีเรียท่ีแยกจากดิน ซึ่งในการทดลองนี้เลือกไอโซเลต STM01 มาศึกษา พบว่า เป็นแบคทีเรียแกรม
ลบ รูปท่อนสั้น ลักษณะการเจริญบนอาหาร Burk’s N-free medium โคโลนีสีขาวขุ่น ขนาดเล็ก ขอบเรียบ ส่วนลักษณะโคโลนีเมื่อ
เพาะเลี้ยงบนอาหาร   NA  พบว่า ขนาดโคโลนีจะเล็กกว่าบนอาหาร  Burk’s N-free medium และโคโลนีมีลักษณะมันวาว เมื่อ
ทดสอบการตอบสนองต่อสารปฏิชีวนะ 10 ชนิด พบว่า ไอโซเลต STM01 จะ resistance ต่อสารปฏิชีวนะ 2 ชนิด คือ แอมพิซิลิน 
(ampicilin) และ เบซิทราซิน  (bacitracin)  ส่วนสารปฏิชีวนะที่ทดสอบอีก 8 ชนิด ได้แก่ เจนตามัยซิน (gentamycin), สเตรป
โตมัยซิน (streptomycin), เตตราซัยคริน (tetracycline), โพลีมัยซิน บี (polymyxin B), คานามัยซิน (kanamycin),  
ไรฟามพิซิน (rifampicin), คลอแรมฟินิคัล (chloramphenical), และ อิริโทรมัยซิน (erythromycin) สามารถยับยั้งการเจริญของ
เชื้อได้ ดังภาพท่ี 7 และเมื่อน าเชื้อดังกล่าวมาจ าแนกโดยใช้วิธีการศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการใช้และไม่ใช้แหล่งคาร์บอนและแหล่ง
ไนโตรเจนที่แตกต่างกัน พบว่า เป็น Pseudomonas syringae pv. Aceris  ในการวิจัยครั้งนี้ผลท่ีได้จากการจ าแนกเชื้อใช้เฉพาะ
การตรวจสอบลักษณะทางสรีรวิทยาเท่านั้น และผู้วิจัยจะท าการยืนยันผลการจ าแนกเชื้อด้วยวิธีทางชีวโมเลกุลด้วย ซึ่งจะใช้วิธีการหาล าดับนิ
วคลีโอไทด์ 16S rDNA  

เอกสารอ้างองิ 
Lei, S., Qiu, F., Zhang, X., Dai, X., Dong, X. and Song, W. 2008. Endophytic Bacterial Diversity in 

Rice (Oryza sativa L.) Roots Estimated by 16S rDNA Sequence Analysis. Microb Ecol. 
55:415-424.  

Oyaizu-Masuchi, Y. and Komagata, K. 1988. Isolation of free-living nitrogen-fixing bacteria from the  
              rhizosphere of rice. J. Gen. appl. Microbiolo. 34(2) : 127-164.  
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 งานวิจยัเผย! ผูช้ายกิน “วิตามนิซี” มากเกินพอด ี 
     เสีย่งเปน็ “มะเรง็ตอ่มลกูหมาก” เพิ่มขึ้น 

  

 เอเจนซสี์ – ผูช้ายทีบ่ริโภควิตามินเสริมในปรมิาณมาก มโีอกาสเสี่ยงเปน็

โรคมะเร็งต่อมลูกหมากเพิม่ขึน้ราว 30 เปอรเ์ซน็ต ์คณะนกัวจิยัระบุ จากการเฝ้า

ศึกษาผู้ชาย 48,000 คน เป็นระยะเวลานานกว่า 2 ทศวรรษชี้ว่า การรับประทาน

วิตามินเสริมมากเกินไปอาจท าให้พวกเขาตกอยู่ในภาวะเสี่ยงที่จะ เป็นเนื้องอก ซึ่งมี

โอกาสเป็นชนิดอันตรายร้ายแรง คณะนักวิจัยกลุ่มน้ีได้เชื่อมโยงการบริโภควิตามินซี

ในปริมาณมาก เข้ากับความเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งต่อมลูกหมากขั้นลุกลาม ทั้งนี้ 

ผลการวิจัยซ่ึงจัดท าขึ้นโดยวิทยาลัยสาธารณสุขศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยฮาวาร์ด 

ในเมืองบอสตัน สหรัฐฯ และมหาวิทยาลัยออสโล ของนอร์เวย์ ฉบับนี้ ไม่ใช่งานวิจัย

ชิ้นแรกที่ชี้ให้เห็นถึงภัยอันตรายของการบริโภควิตามินเสริม มากเกินควร มีการ

ประมาณการว่า ประชากรผู้ใหญ่เกือบ

หน่ึงในส่ีของสหราชอาณาจักร รับประทานอาหารเสริม หรือวิตามินรวมที่มีสาร

ต่อต้านอนุมูลอิสระเป็นประจ า เนื่องจากพวกเขาเชื่อว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะช่วย

ป้องกันพวกเขาไม่ให้เจ็บ ป่วยจากโรคหัวใจและมะเร็ง จึงท าให้ตลาดสินค้าเหล่านี้

สามารถท ารายได้สูงถึงราว 500 ล้านปอนด์ต่อปีในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา วิตามิน

ความเข้มข้นสูงก าลังได้รับความนิยม และที่คนหันมารับประทานในปริมาณมากขึ้น

ก็เนื่องจากพวกเขาคิดว่าเป็นผลดีต่อ สุขภาพ โดยตัวอย่างของกรณีนี้คือ ตอนนี้

ร้านขายอาหารเพื่อสุขภาพพากันวางขายวิตามินซีขนาดเม็ดละ 1,000 

มิลลิกรัม ทั้งท่ีร่างกายของคนเรานั้นต้องการเพียง 40 มิลลิกรัมต่อวัน

เท่านั้น ก็เพียงพอท่ีจะช่วยบ ารุงเซลล์ให้แข็งแรง และช่วยฟ้ืนฟูร่างกายจากอาการเจ็บป่วย  

ภาพเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมาก จากกล้องจุลทรรศน์  

สอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับงานวิจัยได้ที่ Email : rs_aru@hotmail.com หรือ Facebook : facebook.com/rs.aru.ac.th  

อา่นตอ่หนา้ถดัไป 

ภาพประกอบจากอินเตอรเ์น็ท 

ภาพประกอบจากอินเตอรเ์น็ท 



 

      ในงานวิจัยล่าสุด บรรดานักวิทยาศาสตร์มุ่งตรวจสอบว่าสารต้านอนุมูลอิสระในวิตามิน และอาหารเสริมชนิด
เม็ดน้ันสามารถลดความเส่ียงของการเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก ได้หรือไม่ ตั้งแต่ปี 1986 ถึงปี 2008 พวกเขาได้เฝ้าติดตามชาย 
48,000 คน ท่ีมีอายุระหว่าง 40 ถึง 75 ปี โดยทุกๆ 4 ปี พวกเขาจะให้ชายกลุ่มน้ีตอบแบบส ารวจ ที่ออกแบบมาเพื่อเก็บข้อมูล
เก่ียวกับพฤติกรรมการรับประทานอาหารของพวกเขา จากนั้นทีมนักวิจัยก็ติดตามผลว่ามีใครป่วยเป็นโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก 
     

    อย่างไรก็ตาม ผลการวิจัยซึ่งตีพิมพ์ในวารสาร “International Journal Of Cancer” แสดงให้เห็นว่าการรับประทาน
สารต้านอนุมูลอิสระ ไม่ว่าจะเป็นในรูปของอาหารเสริมหรือวิตามินเสริมก็ตาม ไม่ได้ช่วยเพิ่มหรือลดความเส่ียงของการเป็นเนื้อ
งอกเลย ท ั้งน้ีสารต้านอนุมูลอิสระเป็นสารที่ต่อต้านกระบวนการที่เรียกว่าออกซิเดชัน ซึ่งท าลายเซลล์ในร่างกายมนุษย์ และการ
วิจัยมีสิ่งบ่งชี้บางประการที่แสดงว่า สารต้านอนุมูลอิสระในกาแฟนั้นมีฤทธิ์ในการป้องกันกระบวนการออกซิเดชันได้ เล็กน้อย 

        ทว่า การค้นพบที่น่าตกตะลึงมากที่สุดในผลการวิจัยนี้ก็คือ ผู้ชายท่ีบริโภคสารต้านอนุมูลอิสระในรูปวิตามินเสริมใน
ปริมาณมากท่ีสุดน้ัน มีโอกาสจะเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากขั้นถึงตายได้มากกว่าคนที่รับประทานน้อยกว่า หรือไม่รับประทานเลยถึง 
28 เปอร์เซ็นต์ นอกจากน้ีผู้ที่บริโภคสารต้านอนุมูลอิสระในรูปวิตามินเสริมในปริมาณมากที่ สุดน้ัน เสี่ยงเพิ่มขึ้น 15 เปอร์เซ็นต์ ที่
จะเป็นโรคมะเร็งต่อมลูกหมากชนิดลุกลาม ซ่ึงเป็นเนื้องอกท่ีลุกลามจากต่อมลูกหมากไปยังอวัยวะใกล้เคียงอ่ืนๆ อย่างรวดเร็ว และ
ท าให้มีโอกาสรอดชีวิตน้อยมาก  

 ทั้งนี้ คณะนักวิจัยกลุ่มนี้ได้ระบุในรายงานบับหนึ่งว่า “การบริโภคสารต้านอนุมูลอิสระในรูปของอาหารเสริมในปริมาณ
มากนั้น มีส่วนท าให้ผู้ชายเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งต่อมลูกหมากชนิดร้ายแรงถึงตาย และชนิดลุกลามเพิ่มขึ้น โดยปัจจัยหลัก คือ วิตามิน
ซี และการค้นพบครั้งน้ีควรได้รับการศึกษาลงลึกในรายละเอียดต่อไป” แม้กระนั้น พวกเขาก็ได้เน้นย้ าว่า ต้องมีการศึกษาเรื่องน้ีให้
มากขึ้น และพวกเขายังไม่สามารถฟันธงได้ว่าวิตามินเสริมแบบเม็ดคือสาเหตุของโรคมะเร็ง ที่แท้จริง มีความเป็นไปได้ว่าผู้ป่วย
โรคมะเร็งอาจจะรู้สึกไม่สบายมานานหลาย เดือน ก่อนที่จะตรวจพบว่าตนเองเป็นมะเร็ง ท าให้เขารับประทานวิตามินเสริมใน
ปริมาณมากขึ้น เพ่ือป้องกันอาการต่างๆ อย่างความรู้สึกอ่อนเพลีย 
        
        ทางด้าน ดร.แคร์รี รักซ์ตัน จากส านักงานข้อมูลด้านอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ ซ่ึงได้รับเงินสนับสนุนจากบรรดาผู้ผลิต
อาหารเสริมได้โต้แย้งว่า “เป็นไปได้อย่างแน่นอนว่าคนกลุ่มนี้แสดงอาการที่เกิดจากมะเร็งต่อมลูกหมาก และรู้สึกอ่อนเพลีย ก่อน
ตรวจพบโรคเป็นเวลานานหลายเดือน แล้วโรคมะเร็งก็ไม่เกี่ยวข้องกับอาหารเสริมเลย”   

ภาพประกอบจากอินเตอรเ์น็ท 

อา่นตอ่ 

ที่มา : http://www.manager.co.th/Around/ViewNews.aspx?NewsID=9560000131243 

เรียบเรียง : สุธรีา มูลดี นักวิชาการศึกษา สถาบนัวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 
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