ปัญหาโรคมะเร็งในประเทศไทย
กับ
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

โดย นพ.พลเทพ วิจิตรคุณากร

สถานการณ์โรคมะเร็งในประเทศไทย
จากรายงานภาระโรคและการบาดเจ็บของประชากรไทย
(Disability-Adjusted Life Year: DALY) ล่าสุดในปี พ.ศ.2556 (1) โดยสานักงาน
พัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ พบว่า
- โรคมะเร็งตับ ซึ่งสัมพันธ์กับการดื่มสุราอย่างชัดเจนนั้น เป็นสาเหตุการตายของ
ประชากรไทยประมาณร้อยละ 6.8 ในเพศชายและร้อยละ 4.0 ในเพศหญิง ซึ่งเป็นอันดับที่ 4
ของสาเหตุการตายทั้งหมด
นพ.พลเทพ วิจิตรคุณากร
- การสูญเสียปีสุขภาวะจากการตายก่อนวัยอันควร: ในเพศชาย พบว่า โรคมะเร็ง
เป็น 2 ใน 10 โรคแรก อันได้แก่ โรคมะเร็งตับและมะเร็งหลอดลม/ปอด สาหรับในเพศหญิง พบว่า โรคมะเร็งเป็น 4 ใน 10 โรค
แรก อันได้แก่ โรคมะเร็งตับ มะเร็งปากมดลูก/มดลูก มะเร็งเต้านม และมะเร็งหลอดลม/ปอด

ข้ อ มู ล ล่ า สุ ด จากทะเบี ย นมะเร็ ง ระดั บ โรงพยาบาลปี
พ.ศ.2558 โดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุข พบว่า จานวนผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ที่พบมากที่สุดใน
ประเทศไทย ได้แก่ มะเร็งเต้านม มะเร็งลาไส้ มะเร็งตับ มะเร็ง
ปอด มะเร็งปากมดลูกและมะเร็งในช่องปาก (เป็นส่วนหนึ่ง
ของมะเร็ ง ศี ร ษะและล าคอ) ซึ่ ง หลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์ ท าง
การแพทย์ในปัจจุบัน มีข้อมูลชัดเจนว่า 5 ใน 6 โรคมะเร็งนั้นมี
ความเสี่ ย งมาจากการดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ ใ นสั ด ส่ ว นที่
แตกต่างกันในแต่ละชนิดมะเร็ง (2) ยกเว้นมะเร็งปอดที่ยังไม่มี
ข้อมูลที่ชัดเจน (3)
ข้ อ มู ล ล่ า สุ ด จากสถาบั น มะเร็ ง นานาชาติ องค์ ก าร
อนามัย โลก (GLOBOCAN) (4) พบว่ า ข้ อมู ล ในปี พ.ศ.2555
โรคมะเร็งที่มีปัจจัยเสี่ยงมาจากการดื่มแอลกอฮอล์ที่มีความชุก
ในประเทศไทยอันดับ 1 ได้แก่ โรคมะเร็งเต้านม โดยพบว่า มี
ความชุ ก อยู่ ที่ 188.3 คนต่ อ ประชากรหญิ ง 100,000 คน
(หญิงไทย 550 คนจะมีโรคมะเร็งเต้านม 1 คน) รองลงมา คือ
มะเร็งลาไส้ใหญ่ ซึ่งพบมากในประชากรชาย ซึ่งความชุกอยู่ที่

72.9 คนต่ อ ประชากรชาย 100,000 คน (ชายไทย
1,370 คนจะมี โ รคมะเร็ ง ล าไส้ ใ หญ่ 1 คน) ส่ ว นมะเร็ ง อื่ น ๆ
แม้ว่าความชุกจะต่าลงมา แต่พบว่า ถ้ามีการดื่มแล้วจะเสี่ยงต่อ
การเกิดโรคมะเร็งที่สูงมาก โดยดูจากค่าความเสี่ยง (Relative
risk; RR) และค่าสัดส่วนการเกิดโรค (Attributable fraction;
AF)
กลไกของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในการเพิ่มเสี่ยงต่อ
การเกิดโรคมะเร็ง
กลไกการเกิดโรคของการเกิดโรคมะเร็งชนิดต่างๆ กับ
การดื่มเครื่องดื่มสุรานั้น มีการศึกษาในสัตว์ทดลองและเซลล์
มนุษย์เอง ปัจจุบันมีสมมติฐาน ดังนี้
1. ผลจาก acetaldehyde: ในผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์จะมีการเผา
ผลาญเอทานอลไปเป็น acetaldehyde ซึ่งเป็นสารเคมีที่เป็น
พิ ษ และอาจเป็ น สารก่ อ มะเร็ ง ในมนุ ษ ย์ acetaldehyde
สามารถทาลายได้ทั้ง DNA (ส่วนประกอบของยีน) และโปรตีน

2. ความผิ ด ปกติ ใ นกระบวนการซึ่ ง
ควบคุมภายใต้เอนไซม์
cytochrome P450 (CYP2E1):
ซึ่ ง ผ ล ลั พ ธ์ ที่ ไ ด้ คื อ ก า ร ส ร้ า ง
reactive oxygen species
(reactive molecules ที่มี oxygen) ซึ่งสามารถทาลาย DNA
โปรตีน และไขมันผ่านกระบวนการ oxidation
3. ค ว า ม ผิ ด ป ก ติ ใ น ก ร ะ บ ว น ก า ร เ ม ต า บ อ ริ ซึ ม
(metabolism) ของโฟเลต (folate) และเรตินอยด์
(retinoids): การที่ร่างกายไม่สามารถเผาผลาญและดูดซึม
สารอาหารหลายชนิดได้ อาจสัมพันธ์กับความเสี่ยงต่อการเกิด
มะเร็ง เช่น วิตามิน A สารอาหารในวิตามิน B complex ได้แก่
folate วิตามิน C วิตามิน D วิตามิน E และสาร carotenoids
เป็ นต้น โดยที่ส าคัญ คือ ภาวะ Ethanol associated folate
deficiency การที่ร่างกายขาดกรดโฟลิก (folic acid) จะส่งผล
ต่อกระบวนการ DNA methylation ซึ่งเป็นสาเหตุทาให้การ
ทางานของร่างกายจากรหัสพันธุกรรมผิดปกติไป โดยสาเหตุของ
ความสัมพันธ์นี้มีหลายปัจจัย เช่น การรับประทานที่น้อย ภาวะ
บกพร่องในการดูดซึมที่ลาไส้ (intestinal malabsorption)
ความผิ ด ปกติ ข องกระบวนการ เมตาบอริ ซึ ม ที่ ตั บ และล าไส้
(hepatobiliary/colonic metabolism) การเร่งการขับออก
ทางไต (increased renal function) (5)
4. การเพิ่มของระดับฮอร์โมนเอสโตรเจน (estrogen) ใน
กระแสเลือด: ที่สาคัญคือ ความสัมพันธ์กับความเสี่ยงต่อการ
เกิดโรคมะเร็งเต้านม
5. ความหลากหลายของลักษณะทางพันธุกรรม (genetic
polymorphisms)

หลักฐานทางการแพทย์และสาธารณสุขที่
บ่งชี้ว่าการดื่มแอลกอฮอล์เป็นสาเหตุของ
การเกิดมะเร็งหลายชนิดทีส่ าคัญ
ในที่นี้จะอธิบายถึงมะเร็งที่เป็นสาเหตุของโรคมะเร็งสาคัญ
และเป็นปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศไทย
ดังนี้
1. มะเร็งเต้านมในเพศหญิง (female breast cancer)
มีการศึกษาทางระบาดวิทยามากกว่า 100 ฉบับที่พยายาม
หาความสัมพันธ์ของการดื่มแอลกอฮอล์กับการเกิดมะเร็งเต้านม
ในผู้หญิงทั้งวัยก่อนและหลังหมดประจาเดือน ซึ่งพบว่าผู้ที่ยิ่ง
ดื่มหนัก ยิ่งเพิ่มความเสี่ ยงต่อการเกิดมะเร็งเต้านม จากการ
ทบทวนวรรณการแบบ meta-analysis ในงานวิจัยจานวน 53
เรื่อง (มีจานวนผู้ ห ญิงที่ป่ว ยเป็นมะเร็ งเต้านมทั้งสิ้ น 58,000
คน) พบว่ า ผู้ ห ญิ ง ที่ ดื่ ม แอลกอฮอล์ ม ากกว่ า 45 กรั ม ต่ อ วั น
(ประมาณ 3 ดื่มมาตรฐาน) มีความเสี่ยงต่อการเกิ ดโรคมะเร็ง
เต้านมมากกว่าผู้ที่ไม่ดื่ม 1.5 เท่า (7) ยิ่งไปกว่านั้นนักวิจัยพบว่า
ในทุกๆ 10 กรัมของแอลกอฮอล์ที่ดื่มเพิ่มขึ้นต่อวัน (น้อยกว่า 1
ดื่มมาตรฐานเล็กน้อย) จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง
เต้านมร้อยละ 7-10 (6-8)
รวมถึง ในช่ ว งระยะหลั ง ที่ มี กระแสของการดื่ มเครื่อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ในการป้องกันโรคต่างๆ นั้น ล่าสุดในปี พ.ศ.2560
ได้มีการศึกษารูปแบบ meta-analysis รวบรวมงานวิจัยจานวน
25 เรื่องในอดีต พบว่า การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณ
ต่าๆ (น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 หน่วยดื่มมาตรฐานต่อวัน ) ก็ยัง
เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งเต้านม ประมาณ 1.1 เท่า
(9)
โ ดยส รุ ป แ ล้ ว จาก การ ศึ ก ษา ค้ น ค ว้ า ที่ เป็ น ระบ บ
(systematic review) ล่ า สุ ด ในปี พ.ศ.2560 พบว่ า การดื่ ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งเต้านม
โดยที่ไม่มีการดื่มรูปแบบใดที่สามารถช่วยลดความเสี่ยงการเกิด
โรคมะเร็งเต้านมได้ (10)

ก ล ไ ก ข อ ง ก า ร เ กิ ด โ ร ค : มี ท ฤ ษ ฎี ที่
สาคัญสนับสนุน ดังนี้
- การดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์และ
รั บ ป ร ะ ท า น ยา คุ ม ก า เ นิ ด
หลั งวั ย หม ด ปร ะจ า เดื อ น
(hormonal therapy): ในอดีตเป็นที่รู้กันดีว่าการรับประทาน
ยาคุมกาเนิดเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคมะเร็งเต้านม โดยยา
คุมกาเนิดไปเพิ่มระดับฮอร์โมนเอสโตรเจน (estrogen) มากขึ้น
ปั จ จุ บั น พบว่ า การดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ ใ นหญิ ง วั ย หมด
ประจาเดือนที่รับประทานยาคุมจะเพิ่มระดับความเสี่ยงมากขึ้น
1.3 เท่า เมื่อเทียบกับหญิงวัยหมดประจาเดือนทั่วไปที่ไม่ได้ดื่ม
เครื่องดื่มหรือรับประทานยาคุม โดยมีกลไกจากการที่ การดื่มทา
ให้ระดับฮอร์ โมนเอสโตรเจนเพิ่มสูงขึ้น รวมถึงสูงขึ้นเมื่อดื่มใน
ปริมาณที่มากขึ้นด้วยเช่นกัน (11)
- ภาวะ Ethanol associated folate deficiency: ใน
ผู้หญิงที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ถ้ามีภาวะโฟลิกต่าจะเพิ่มความ
เสี่ยงมากขึ้นอีกร้อยละ 32 (12)
- อื่นๆ เช่น ต่อมน้านม (mammary gland) มีความไวใน
การตอบสนองต่อสารก่อมะเร็งมากขึ้นจากการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ การทาลาย DNA ทีต่ ่อมน้านมจากสารก่อ
มะเร็ง (mammary carcinogen DNA damage) และเพิ่ม
คุณสมบัติในการแพร่กระจาย (metastatic potential)
ของเซลล์มะเร็ง (13)
2. มะเร็งลาไส้ใหญ่ (colorectal cancer)
การศึกษาในปัจจุบันพบความสัมพันธ์ระหว่างการเกิดมะเร็ง
ล าไส้ ใ หญ่ แ ละการดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ แต่ พบว่ า
ความสั ม พั น ธ์ ไ ม่ ไ ด้ มี ป ริ ม าณมากนั ก ในปี พ.ศ.2557 ได้ มี
การศึกษารูปแบบ meta-analysis รวบรวบงานวิจัยจานวน 23
เรื่อง พบว่า การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปริมาณ 50 กรัมขึ้นไป
ต่อ วั น (ประมาณ 3.5 ดื่ ม มาตรฐาน) มี ค วามเสี่ ย งต่ อ การเกิ ด
โรคมะเร็งลาไส้ใหญ่ประมาณ 1.2 เท่าและปริมาณ 100 กรัมขึ้น
ไปต่อ วัน มี ความเสี่ ย งเพิ่ มสู งขึ้ น เป็ น 1.6 เท่ า และพบว่ าเป็ น
ปัจ จั ยเสี่ ยงเช่ นนี้ทั้งเพศชายและเพศหญิง (14) รวมถึงในช่ ว ง
ระยะหลั ง ที่ มี ก ระแสของการดื่ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ ใ นการ
ป้ อ งกั น โรคต่ า งๆ นั้ น ล่ า สุ ด ในปี พ.ศ.2560 ได้ มี ก ารศึ ก ษา
รูปแบบ meta-analysis รวบรวมงานวิจัยจานวน 6 เรื่องในอดีต
พบว่า การดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ที่มีปริมาณต่าๆ
กลไกของการเกิดโรค: มี สมมติฐานหลายสมมติฐาน
เกี่ ย วกั บ กลไกการเกิ ด ที่ ส าคั ญ ได้ แ ก่ กลไก DNA
methylation จ า ก Ethanol associated folate
deficiency (15) กลไกความผิดปกติของสารพันธุกรรมจาก
สารอะซีทาลดีไฮด์ (acetaldehyde) และสารอนุมูลอิสระ
(Reactive Oxidative Stress: ROS) ซึ่งเป็นผลจาก
กระบวนการเมตาบอริซึม (metabolite) ของแอลกอฮอล์
และสุดท้ายกลไกจากการบกพร่องของระบบภูมิคุ้มกัน (16)
3. มะเร็งตับ (liver cancer)
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นปัจจัยเสี่ยงในการเกิด
โรคมะเร็งตับสูงถึง 1.5 ถึง 3.6 เท่า โดยสัมพันธ์กับรูปแบบการ
ดื่ ม ซึ่ ง พบว่ า ผู้ ที่ ดื่ ม แบบอั น ตราย (harmful drinker) จะมี
ความเสี่ ย งมากกว่ า ผู้ ดื่ ม แบบมี ค วามเสี่ ย ง (hazardous
drinker) ตามลาดับ (17) ไม่ใช่เฉพาะเพศชายเท่านั้น แต่พบว่า
หญิงที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปริมาณมากกว่า 14 หน่วยดื่ม
มาตรฐานต่อสั ปดาห์ จะมีความเสี่ ยงในการเกิดโรคมะเร็งตับ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 70 แต่ในปริมาณระหว่าง 7 ถึง 14 หน่วยดื่ม
มาตรฐานต่อสัปดาห์จะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งตับ
ร้อยละ 20 อย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ (18)
กลไกการเกิด โรค: ทฤษฎีที่น่าเชื่อถือที่สุ ดในปัจจุบัน
คื อ “แอลกอฮอล์ เ ป็ น พิ ษ ต่ อ ตั บ โดยตรง (alcohol-related
liver carcinogenicity)” (11) โดยจะทาให้เกิดตับอักเสบจาก
สุ ร า จาก คว า มผิ ดปก ติ ข อ งก ารใ ช้ โ ป รตี น ไ ขมั น แล ะ
คาร์โ บไฮเดรตในตับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสะสมของไขมัน
ไตรกลี เซอไรด์ (triglyceride) ซึ่ งจะเกิด พยาธิ ส ภาพในตับ 4
ระยะ ได้ แ ก่ ภาวะไขมั น สะสมในตั บ (alcohol fatty liver)
จากนั้ น จะพบเป็ น ตั บ อั ก เสบจากแอลกอฮอล์ (alcoholic
hepatitis) เมื่ อกระบวนการอั ก เสบเกิด ขึ้ น ไปเรื่ อยๆ จะเกิ ด
พยาธิสภาพเป็นพังผืดจนเรียกว่า ภาวะตับแข็งจากแอลกอฮอล์
(alcoholic cirrhosis) และท้ า ยที่ สุ ด แล้ ว จะเข้ า สู่ ก ารเป็ น
โรคมะเร็งตับในที่สุด

4. มะเร็ ง ศี ร ษะและล าคอ (head and
neck cancer)
การดื่มแอลกอฮอล์เป็นปัจจัยเสี่ยงที่
สาคัญของการเกิดมะเร็งศีรษะและ
ลาคอ โดยเฉพาะมะเร็งในช่องปาก
(ไม่ ร วมริ ม ฝี ป าก) คอหอย (ล าคอ)
และกล่ อ งเสี ย ง ผู้ ที่ ดื่ ม แอลกอฮอล์ 50 กรั ม ต่ อ วั น ขึ้ น ไป
(ประมาณ 3.5 ดื่มมาตรฐาน) มีความเสี่ยงที่จะเกิดมะเร็งกลุ่มนี้
มากกว่ า ผู้ ที่ ไ ม่ ดื่ ม อย่ า งน้ อ ย 2-3 เท่ า (19) ส าหรั บ การดื่ ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณต่าๆ (น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1
หน่ ว ยดื่ ม มาตรฐานต่ อ วั น ) ก็ ไ ม่ ไ ด้ ช่ ว ยป้ อ งกั น การเกิ ด โรค
เช่นกัน (9) ยิ่งไปกว่านั้น การสูบบุหรี่ร่วมด้วยในผู้ที่ดื่มระดับนี้
ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งกลุ่มนี้มากขึ้นไปอีก (20)

โดยสรุ ป แล้ ว การดื่ มเครื่ อ งดื่ มแอลกอฮอล์เ ป็ น
สาเหตุของโรคมะเร็งหลายชนิดที่เป็นปัญหาทางการแพทย์
และสาธารณสุ ข ของประเทศไทย เช่ น เป็ น สาเหตุ ก าร
เสียชีวิตและการสูญเสียปีสุขภาวะจากการตายก่อนวัยอัน
ควร เป็นต้น ปัจจัยเสี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็น
ปัจจัยที่สามารถป้องกันได้ โดยต้องอาศัยความร่วมมือทั้ง
จากภาคประชาชนและภาครั ฐในการแก้ ไ ขปัญ หานี้ ซึ่ ง
อาจจะเริ่มต้นจากการเห็นความสาคัญและวางแผนแก้ไข
ปัญหาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง (ข้อมู ล เพิ่ มเติ ม: สรุ ป
ความชุก ความเสีย่ ง และสัดส่วนการเกิ ดโรคมะเร็ งจากการ
ดืม่ เครื ่องดืม่ แอลกอฮอล์ ดังตารางที ่ 1)

ตารางที่ 1 ข้อมูลความชุก ความเสี่ยง และสัดส่วนการเกิดโรคมะเร็งจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ชนิดโรคมะเร็งที่สัมพันธ์
กับการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์

ความชุกในช่วง 5 ปี (5-year prevalence)
(หน่วย: ต่อประชากร 100,000 คน) (4)
เพศชาย

เพศหญิง

มะเร็งเต้านม
(female breast
cancer)

-

188.3

มะเร็งลาไส้ใหญ่
(colorectal cancer)

72.9

มะเร็งตับ
(liver cancer)
มะเร็งหลอดอาหาร
(esophageal
cancer)
มะเร็งในช่องปาก
(oral cavity cancer)

ความเสี่ยงจากการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
(Relative risk; RR)
(หน่วย: จานวนเท่า
เมื่อเทียบกับคนปกติ)
(17)

สัดส่วนการเกิดโรคมะเร็งจาก
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
(Attributable fraction; AF)
(หน่วย: ร้อยละ) (21)
เพศชาย

เพศหญิง

1.08-1.66
(เฉพาะเพศหญิง)

-

5

53.6

1.2-1.6

3

2

41.3

15.2

1.45-5.39

49

16

10.2

2.2

1.80-4.36

6

24

4.9

16.4
1.45-5.39

52

17

1.83-4.93

68

26

มะเร็งคอหอย
(pharyngeal
cancer)

24.2

7.4

มะเร็งกล่องเสียง
(laryngeal cancer)

11.6

1.7
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