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Siêu thực phẩm pha vàng  
chữa ung thư: Thuốc bổ hay độc dược? 

 
 
Tin đồn vàng có thể kìm hãm khối u, tiêu diệt tế bào ung thư sót lại sau 
phẫu thuật, loại bỏ hoàn toàn căn bệnh quái ác, không ít gian thương đã 
biến vàng thành “tiên dược” để “hút máu người bệnh. 
 

 

 Thuốc con nhộng được bọc vàng. 
 

Họ chế ra đủ thứ, từ rượu pha vàng, kẹo nhân vàng, đến thuốc trộn 
vàng,… để lòe người bệnh. Và, không ít người bệnh “nhắm mắt đưa chân” 
tìm mua bất chấp cảnh tiền mất tật mang. 
 
Có công năng thần kỳ từ năm 1590 (!?) 
Thời gian gần đây, thông tin các loại thực phẩm chức năng, rượu cao cấp 
pha vàng có thể chữa khỏi bệnh ung thư đang lan truyền rộng khắp ở 
TP.HCM. Nhiều con buôn rượu ngoại cao cấp thậm chí dẫn chứng hẳn 
công nghệ chế biến rượu pha vàng từ những năm 1590 để chứng minh 
cho công năng thần kỳ của “tiên dược” này(?!). 
Ông B.T.Đ. (45 tuổi, ngụ Q.1, TP.HCM) – người chuyên cung cấp, phân 
phối rượu ngoại cho biết: “Rượu pha vàng không phải là mặt hàng mới 
xuất hiện. Loại rượu cao cấp này phần nào xa lạ với chúng ta nhưng kỳ 
thực nó là thức uống truyền thống ở Gdansk (thành phố thuộc miền Bắc 
Ba Lan-PV) phổ biến từ 1598”. 
Theo ông Đ., hiện, loại rượu này đã xuất hiện trên thị trường rượu ngoại 
trong nước với nhiều mức giá, thương hiệu khác nhau. Từ xưa, người ta 
tin rằng, rượu pha những vảy vàng không chỉ đem đến phong cách quý 
tộc mà còn bổ sung vi lượng Au (vàng- PV), mang lại sức khỏe và sự may 
mắn cho người sử dụng. 
 
Đáng nói hơn, khoa học vừa chứng minh, vàng có thể chữa hết ung thư. 
Điều này càng làm cho rượu pha vàng trở nên có giá trị”. 
Thông tin về loại “tiên dược” trên cũng được nhân viên cửa hàng kinh 
doanh rượu ngoại C.T.G. (Q.3, TP.HCM) khẳng định. 
Có mặt tại cửa hàng này, khi được hỏi, các nhân viên tại đây cho biết: 
“Mới đây, khoa học vừa chứng minh vàng chữa hết ung thư. Vừa rồi, tạp 
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chí Nature Nanotechnology cho biết, nhóm nghiên cứu tại đại học Rice 
(Mỹ) đã chứng minh hạt nano vàng có thể tiêu diệt tế bào ung thư sót lại 
sau phẫu thuật cắt bỏ khối u. 
 
Đáng nói hơn, tỉ lệ chữa khỏi bệnh ung thư nhờ cách này có thể hiệu quả 
tới 100%. Chúng ta có thể tự chữa bệnh, phòng bệnh ung thư bằng cách 
sử dụng các loại thực phẩm có chứa vàng như rượu pha vàng, kẹo nhân 
vàng, thuốc trộn vàng... Cửa hàng có nhiều mặt hàng rượu pha vàng như: 
Vodka Gold edition, Goldwasser, Eskaloly, Blue Nun... với nhiều mức giá 
phù hợp với túi tiền khách hàng”. 
 
Bắt được độ “hót” của thông tin trên, các hãng thực phẩm khác cũng rục 
rịch tung ra những sản phẩm pha vàng đón đầu nhu cầu sử dụng, trị bệnh 
của bệnh nhân ung thư. Tại các trang cá nhân, nhiều sản phẩm được 
quảng cáo là pha vàng như: Kẹo, bánh, socola nhân vàng... có giá từ vài 
trăm đến hơn chục triệu đồng. 
Thậm chí, thuốc hoàn tán cũng rắc thêm một lớp vàng mỏng bên ngoài để 
phục vụ việc bảo vệ, phòng ngừa, đẩy lùi căn bệnh hiểm nghèo. Mặc dù, 
mức giá của những sản phẩm này rất cao, công hiệu chữa bệnh còn mập 
mờ nhưng nhiều khách hàng vẫn đặt hàng, tìm mua với hy vọng có thể 
đẩy lùi căn bệnh quái ác. 
 
Suy gan, suy thận, biến chứng thần kinh 
Thông tin sản phẩm chứa vàng có thể chữa khỏi bệnh ung thư khiến 
không ít người bệnh quan tâm, sốt sắng tìm mua loại “tiên dược” trên. 
Theo khảo sát thực tế của PV, rượu pha vàng hiện được nhiều người đặt, 
tìm mua trên các trang mạng và cửa hàng. 
Ông B.T.H. (ngụ Q.5, TP.HCM) cho biết: “Tôi vừa mua một chai Goldwasser 
tại C.T.G. (Q.3, TP.HCM) về uống thử. Không biết thực hư việc chữa ung 
thư thế nào, nhưng trước giờ người ta vẫn nói rượu pha vàng tốt cho sức 
khỏe, tốt cho sinh lý đàn ông. Giá cả cũng không đắt lắm, loại trung bình 
chỉ ngoài 2-3 triệu đồng/chai. Cái này uống vừa sang, vừa có lợi cho sức 
khỏe, đắt cũng không tiếc”. 
Không chỉ vậy, nhiều bệnh nhân mắc căn bệnh hiểm nghèo đang phải xạ 
trị từng ngày tại bệnh viện Ung bướu (TP.HCM), sau khi nghe thông tin 
trên cũng “lùng” mua thực phẩm rắc bột vàng để hỗ trợ điều trị. Nhiều đại 
gia, giới thượng lưu vốn xem rượu pha vàng, thức ăn dát vàng là thú vui 
thể hiện đẳng cấp, sau tin đồn lại càng ưa chuộng loại thực phẩm trên. 
Tại các website, trang mạng cá nhân kinh doanh, giới thiệu thực phẩm xa 
xỉ, các món ăn có rắc bột vàng, nhân vàng lá liên tục được nhiều người 
đặt mua, tìm hiểu... Nhiều bệnh nhân còn tiết lộ đang sử dụng các loại 
thuốc đông y quý được bọc một lớp vỏ rất mỏng bằng vàng. 
Dù được quảng cáo là vậy nhưng theo các chuyên gia, bác sỹ, hiện chưa 
có công trình nghiên cứPGS.TS Nguyễn Hữu Đức, bệnh viện ĐH Y dược 
TP.HCM cho hay: “Không phủ nhận vàng có một số tác dụng nhất định 
trong y học cổ truyền cũng như y học hiện đại. Tuy nhiên, để khẳng định 
vàng có khả năng chữa bất kỳ loại bệnh nào cần có những công trình 
nghiên cứu cụ thể. 
Thông tin vàng có thể chữa khỏi bệnh ung thư chỉ là tin đồn thất thiệt. 
Ngay cả những nguyên tố như: Kẽm, đồng, măng-gan... yếu tố vi lượng rất 
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cần thiết cho cơ thể nhưng nếu uống quá liều cũng rất nguy hiểm, có thể 
gây ngộ độc, nguy hiểm đến tính mạng người sử dụng”. 
Theo PGS. Đức, việc uống những vật thể kim loại vào trong cơ thể có thể 
ảnh hưởng đến thận, gan. Ông nhấn mạnh, khi mới uống, có thể chưa biểu 
hiện gì, nhưng về lâu dài sẽ rất nguy hiểm. 
 
Nó có thể gây suy gan, suy thận hoặc biến chứng thành những bệnh khác 
về thần kinh... Do đó, người dân, đặc biệt là bệnh nhân cần tỉnh táo trước 
các tin đồn để không rơi vào tình cảnh tiền mất tật mang. 
Đồng quan điểm trên, lương y Tăng Văn Quang, hội Đông y TP.HCM khẳng 
định: “Trong y học cổ truyền, vàng quả thực có một số tác dụng nhất định 
trong điều trị bệnh. Tuy nhiên, các tài liệu y học cổ truyền cho biết, nếu 
phải dùng đến vàng, bạc, đồng, sắt... để trị bệnh cũng chỉ là mượn lấy cái 
hơi của nó để giúp sức thuốc, chứ không thể nêm cùng thuốc mà uống 
được. 
 
Kinh nghiệm của người xưa cũng cho biết, bụi vàng có khả năng rút mủ, 
lên da thịt non, khi đem nung đỏ và tôi vào nước, người ta được một thứ 
dịch có tác dụng chữa chứng co giật ở trẻ em. Tuy nhiên, không có bất kỳ 
tài liệu nào cho thấy vàng có thể chữa khỏi ung thư cả”. 
 

Vàng không tinh khiết dễ xảy ra ngộ độc 
 

Trao đổi với PV, TS. Đặng Chí Hiền, viện Công nghệ Hóa học 
TP.HCM giải thích, vàng là kim loại không có hại cho sức khỏe. 
Thú chơi uống rượu vàng, ăn bánh vàng… thực chất không 
mới. 
Tuy nhiên, rất khó đảm bảo chất lượng của loại vàng trong 
những sản phẩm nói trên có phải vàng tinh khiết hay không. 
Việc sử dụng những loại vàng không tinh khiết để uống, ăn rất 
dễ xảy ra nguy cơ ngộ độc. 
Vì vàng không tinh khiết rất dễ dính các nguyên tố kim loại nặng 
như: Niken, thiếc, chì… Những nguyên tố này khi sử dụng sẽ 
gây ra hiện tượng ngộ độc kim loại rất nguy hiểm. 
 

 
Theo Hà Nguyễn (Người đưa tin) 
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