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กินอยางไร
หางไกลมะเร็ง
การรักษาโรคมะเร็ง ในปจจุบันกาวหนาไปมาก มีทั้งยาและเทคโนโลยีใหมๆ เขามามากมาย แตภาวะ
การขาดอาหารจากโรคมะเร็ง หรือผลขางเคียงจากการรักษา ก็ยังเปนปญหาสําคัญของผูปว ยมะเร็ง ซึ่งมีทั้งการรับประทานไมได
การเบื่ออาหาร การเปลี่ยนแปลงของการรับรสและการกลืน เมื่อรางกายขาดอาหารอยางรุนแรง น้ําหนักตัวลดอยางรวดเร็ว ทําให
รางกายออนแอ ขาดภูมิคม
ุ กันโรค ซึ่งจะเกิดโรคแทรกซอนได
 อาหารและปจจัยเสี่ยงตอการเกิดโรคมะเร็ง
่ ีไขมันมากและมีคอเลสเตอรอลสูง หากรับประทานเปนประจําอาจเปน โรคมะเร็ง เชน มะเร็งเตานม มะเร็งตอม
1. อาหารทีม
ลูกหมาก เปนตน
2. สารกอมะเร็ง อาหารตอไปนี้อาจเกิดสารกอมะเร็งขึ้นได
¾ เนื้อสัตวที่ปรุงดวยความรอนสูง ยางจนไหม ทอดในน้ํามันที่รอ
 นจัดและใชนา้ํ มันทอดซ้ํา
¾ อาหารที่มส
ี ารปนเปอน เชน สารตะกั่วในอาหารกระปอง สารกอมะเร็งในอาหารหมักดอง เชน ปลารา อาหารทีใ่ สสี อาหารที่
ใชสารฟอกขาว เชน ถั่วงอก ขิงฝอย การใชสารไนไตรทเพื่อใหเนื้อมีสีแดง เชน แหนม ไสกรอก อาหารที่มียาฆาแมลง สารหนู
เปนตน
¾ อาหารที่เก็บไวนาน และมีความชื้นจนเกิดเชื้อรา เชน ถั่วลิสง เมล็ดขาวโพด ฯลฯ
¾ เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล เชน สุรา เบียร ไวน
¾ ไขมันจากสัตว เชน น้ํามันหมู น้ํามันไก
3. สารกอมะเร็งในสิ่งแวดลอม ไดแก
¾ มลพิษในอากาศ เชน กาซพิษ ควันบุหรี่ สารโลหะที่ระเหยจากสีทาบานและน้ํามันรถยนต
¾ มลพิษจากทอไอเสียรถยนต ควันไฟ ควันธูป
ี่ สมในลิปสติกและยายอม
4. ยาและเครื่องสําอางบางชนิด ยาคุมกําเนิดบางชนิด สีทผ
ผมบางประเภท
แนวทางปฏิบัติเพือ
่ ปองกันโรคมะเร็ง
 รับประทานอาหารใหครบ 5 หมู เชน ขาว แปง เนื้อสัตว นม ไข ผัก ผลไม และไขมัน
แตละหมูใหหลากหลาย เพื่อใหไดสารอาหารครบถวน และลดการไดรับสารพิษ
หรือสารกอมะเร็งในปริมาณสูง จนเปนโทษตอรางกาย
 รับประทานอาหารทีม
่ ีไขมันนอย คอเลสเตอรอลต่ํา โดย
รับประทานเนื้อสัตวไมติดมัน และหนัง ดื่มนมพรองไขมัน ใชน้ํามันพืชทีม
่ ก
ี รด
ไขมันไมอิ่มตัวในการปรุงอาหาร เชน น้ํามันรําขาว น้ํามันถั่วเหลือง
 รับประทานอาหารทีม
่ ีโปรตีนใหเพียงพอ จากเนื้อสัตว นม ไข เนื่องจากระบบภูมิตานทานโรคจะทํางานไดตอเนื่อง
เมื่อมีสารโปรตีนที่มีคุณภาพ
 รับประทานขาวกลองและถัว่ เมล็ดแหงตางๆเปนประจํา เชน ถัว่ เขียว ถั่วเหลือง รวมทั้งผลิตภัณฑ เชน เตาหู รับประทานผัก
และผลไมเพิ่มมากขึ้นเพราะมีสารตานอนุมูลอิสระชวยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็ง
 รับประทานอาหารสด ใหม สุก สะอาด หลีกเลี่ยงอาหารหมักดอง อาหารที่ถนอมดวยการเติมเกลือและสารเคมีเปนประจํา
เชน ปลารา ปลาเค็ม เนื้อเค็ม ไสกรอก แหนม
 หลีกเลี่ยงอาหารที่ปรุงกึ่งสุกกึ่งดิบ เชน ลาบ กอย เนื่องจากพยาธิในอาหารทําใหเกิดโรคมะเร็งตับได
 ควรปรับเปลี่ยน หมุนเวียนวิธีการประกอบอาหารอยางถูกตองดวยวิธีการตม นึ่ง ตุน อบและผัดโดยใชน้ํามันนอย หลีกเลี่ยง
อาหารประเภทเนื้อสัตวที่ยาง รมควัน ทอดจนไหมเกรียม และใชนา้ํ มันทอดซ้ําหลายครั้ง
 ดื่มน้ําสะอาด วันละ 8-10 แกว เพื่อชวยใหสารเคมีที่อยูในรางกายถูกขับออกมา
 รักษาน้ําหนักตัวใหเหมาะสมดวยการรับประทานอาหารที่พอเหมาะ และออกกําลังกายเปนประจํา
 พักผอนใหเพียงพอ ใชชีวต
ิ อยางผอนคลาย ไมตึงเครียด
 งดหรือลดการดื่มเครื่องดืม
่ ทีม
่ ีแอลกอฮอล และงดสูบบุหรี่
 อยูในทีท
่ ส
ี่ ะอาด อากาศบริสท
ุ ธิ์และถายเทไดดี
อาหารหลัก 5 หมู
หมูที่ 1 นม ไข เนื้อสัตวตา
 งๆ ถั่วเมล็ดแหง
● นม ไข เนื้อสัตวตาง ๆ ถั่วเมล็ดแหง เปนแหลงโปรตีนที่ดี สามารถนําไปเสริมสรางรางกายใหเจริญเติบโตและซอมแซม
เนื้อเยื่อที่เสื่อมใหอยูในสภาพปกติ
● ในวัยเด็ก จําเปนอยางยิง่ ที่ตองไดรับโปรตีนในปริมาณที่เพียงพอ และมีคุณภาพที่ดี
● วัยผูใ หญควรเลือกกินโปรตีนที่ยอยงายและมีไขมันต่าํ เชน เนื้อปลาและเพื่อไมใหเบื่ออาหาร ควรกินสลับกับถัว่ เมล็ดแหงบาง
ทําใหเกิดความหลากหลายในชนิดอาหาร
หมูท
 ี่ 2 ขาว แปง เผือก มัน น้ําตาล
● ขาว แปง เผือก มัน น้ําตาล มีสารอาหารคารโบไฮเดรต เปนแหลงอาหารสําคัญที่ใหพลังงาน
● ควรกินขาวกลองและขาวซอมมือเนื่องจากมีใยอาหาร วิตามินและ แรธาตุ

● เพื่อใหรางกายไดประโยชนมากทีส
่ ด
ุ ควรกินขาวสลับกับผลิตภัณฑจากขาวและธัญพืชอื่น ที่ใหพลังงานเชนเดียวกับขาว ไดแก
กวยเตี๋ยว ขนมจีน บะหมี่ วุนเสน หรือแปงตาง ๆ และไมควรกินมากเกินความตองการเพราะอาหารประเภทนี้ จะถูกเปลี่ยนและ
เก็บสะสมไวในรูปของไขมันตามสวนตางๆ ของรางกาย ทําใหเกิดโรคอวน
หมูท
 ี่ 3 ผักตางๆ
● อาหารหมูนี้ จะใหวิตามินและเกลือแรแกรางกายชวยเสริมสรางทําใหรางกายแข็งแรง มีภูมิตานทานโรคและชวยใหอวัยวะตางๆ
ทํางานไดอยางเปนปกติ
● อาหารทีส
่ ําคัญของหมูนี้ คือ ผักตางๆ เชน ตําลึง ผักบุง ผักกาดและผักใบเขียวอื่น ๆ นอกจากนั้นยังรวมถึง พืชผักอืน
่ ๆ เชน
มะเขือ ฟกทอง ถั่วฝกยาว เปนตน
● นอกจากนั้น อาหารหมูน
 ี้จะมีใยอาหารที่ถูกขับถายออกมาเปนอุจจาระ ทําใหลําไสทํางานเปนปกติ
หมูท
 ี่ 4 ผลไมตางๆ
● ผลไมตางๆ จะใหวต
ิ ามินและเกลือแร ชวยทําใหรางกายแข็งแรง มีแรงตานทานโรคและมีกากอาหารชวยทําใหการขับถายของ
ลําไสเปนปกติ
● อาหารทีส
่ ําคัญ ไดแก ผลไมตางๆ เชน กลวย มะละกอ สม มังคุด ลําไย เปนตน
หมูท
 ี่ 5 ไขมันและน้ํามัน
● ไขมันและน้ํามัน จะใหสารอาหารประเภทไขมันมาก จะใหพลังงานแกรา งกาย ทําใหรา งกายเจริญเติบโตรางกายจะสะสม
พลังงานที่ไดไวใตผวิ หนังตามสวนตาง ๆ ของรางกาย เชน บริเวณสะโพก ตนขา เปนตน

ขอควรปฏิบัติในการรับประทานอาหารใหเพียงพอกับความตองการ มีดังนี้

1. ควรรับประทานอาหารครัง
้ ละนอยๆ แตบอยครั้ง จากเดิม 2-3 มื้อ รับประทานเพิ่มเปน 4 - 6 มื้อตอวัน ควรรับประทานอาหาร
แมจะไมหิวและไมใชมอ
ื้ อาหาร หลังอาหารทุกมื้อ ควรรับประทานผลไม ของหวาน หรือเครื่องดืม
่ เพื่อสุขภาพ
ไมควรดื่มน้ํากอนรับประทานอาหาร เพราะจะทําใหรับประทานอาหารไดนอยลง
2. ในผูปว
 ยที่มอ
ี าการปวด การรับประทานอาหารในชวงทีท
่ ุเลาจากอาการปวด จะชวยใหรับประทานอาหารไดดีขน
ึ้
3. ควรรับประทานอาหารออน ยอยงาย เพราะจะชวยใหการรับประทานอาหารงายขึ้น เชน ขาวตมปลา โจก ไอศกรีม เยลลี่
วุน ลอดชอง เปนตน หลีกเลี่ยงอาหารรสจัดและอาหารมัน
4. ขณะรับประทานอาหาร ควรเคี้ยวชาๆใหละเอียด เพื่อชวยในการยอยอาหาร
5. ควรรักษาความสะอาดชองปากและฟน โดยการบวนปากบอยๆดวยน้ําอุน ๆ หรือเติมเกลือเล็กนอยก็ได
6. เลือกรับประทานอาหารที่ชอบ เปลี่ยนรายการอาหารบอย ๆ พยายามอยาใหรายการอาหารซ้ํา
7. จัดบรรยากาศใหนารับประทาน หรือเปลี่ยนบรรยากาศ ออกไปรับประทานอาหารนอกบาน
8. หากไดรับยาแกคลื่นไสอาเจียนจากแพทย ควรรับประทานยากอนอาหารประมาณ 30 นาที และควรรับประทานยาแมไมมี
อาการคลื่นไส เพราะจะไดผลดีกวารอใหเกิดอาการแลวจึงรับประทานยา

ไขขอของใจ
กินเนื้อไดหรือไม มีผูบอกวากินเนื้อสัตวแลวจะเปนการเรงการเติบโตของเซลลมะเร็ง
ผูปวยมะเร็งจํานวนมากจึงเลิกกินเนื้อสัตวทุกชนิด
คําตอบ การกินเนื้อสัตว เชน เนื้อวัว เนื้อหมู ถากินครั้งละมากๆเปนประจํา และไมกินผัก ผลไมเปนเวลานานๆ จะเกิดความเสี่ยงตอ
การเปนโรคมะเร็ง โดยเฉพาะอยางยิ่งมะเร็งลําไสใหญ
เนื้อสัตวมีองคประกอบหลัก ๆ คือ โปรตีน ซึ่งเปนโปรตีนที่มีคุณภาพดี มีวิตามินที่สาํ คัญหลายชนิด เชน วิตามินบี 1 บี 6 ไนอาซีน
และธาตุเหล็ก การกิน หรือไมกินเนื้อสัตว ไมมีผลแตกตางกันสําหรับขนาดกอนและการโตของมะเร็งในคน การเติบโตของเนื้อราย
ไมไดขึ้นกับอาหารที่เรากิน เนื้อรายสามารถเติบโตไดแมไมไดกินอาหารเลย เพราะเนื้อรายมีความสามารถสูบอาหารไดจากเลือด
ของผูปวยได แมผูปวยจะผายผอมลงจนเหลือแตหนังหุมกระดูก ผูปว ยจะตองดูแลตนเองใหแข็งแรง และรับการรักษาอยาง
ตอเนื่อง เพื่อสยบเซลลมะเร็ง หากขาดอาหารที่มีโปรตีน ทําใหไมแข็งแรง เจ็บปวยงาย ภูมต
ิ านทานไมดี
เม็ดเลือดนอย ซีด เหนื่อยงาย ทําใหไดรับการรักษาไมครบตามแผนการรักษา ดังนั้นผูปวยควรกินเนื้อสัตวตามที่แนะนําดังนี้
* ผูที่เปนมะเร็งในระยะที่มน
ี ้ําหนักตัวลด กินอาหารไมลงมาระยะหนึ่ง เม็ดเลือดแดงต่าํ ขาดธาตุเหล็ก แนะนําใหกินอาหารที่มี
ธาตุเหล็กสูง เชน เลือดหมู เลือดไก เลือดเปด สวนเนื้อสัตวใหกินบางมือ
้ ละ 2-3 ชอนโตะ อาจเป
นเนื้อหมู เนื้อไกไมติดมัน ทําให
4
ยอยงาย
* โปรตีนทีแ
่ นะนําคือ เนื้อปลา กินไดทุกวัน หรือสัปดาหละ 3-4 ครั้ง เนื้อสัตวทุกชนิด ใหตม ลวก นึ่ง ยํา หรือจะทอดก็ได แตไม
แนะนําใหปง ยาง เชน ลาบไก ลาบหมู ปรุงไมเผ็ด รสไมจด
ั กินกับผักลวก ถาเปนผักสดตองลางใหสะอาด โดยแชผักในน้ําทีผ
่ สม
โซดาไบคารบอเนตที่หาซื้อไดจากซุปเปอรมารเก็ตหรือรานขายยา
* อาหารทีใ่ หโปรตีนอีกประเภท ไดแก ไข กินไขขาวไดวันละหลายฟอง ถาไมมีขอจํากัดอยางอื่น ถาเปนไขแดงแนะนําวันละ
1-2 ฟอง ไขแดงมีธาตุเหล็ก และวิตามินหลายตัว แตคน ที่มีโคเลสเตอรอลสูงและเม็ดเลือดแดงต่ํา ตองการเพิ่มเม็ดเลือดแดง
แนะนําใหกินวันละไมเกิน 1 ฟอง หรือกินอาหารที่มีธาตุเหล็กสูงชนิดอื่นแทน สําหรับผูปว ยบางรายที่กินเนื้อสัตวไมไดเลยเพราะรูส
 ึก
เหม็นและขม เนื่องจากการรับรสและกลิ่นผิดเพี้ยนไปเมื่อไดรบ
ั เคมีบําบัดไมมีตัวเลือกอื่นจําเปนตองกินไขแดง ซึ่งกินงาย ราคาถูก
และอาหารที่ทาํ จากไขแดงหางาย เชน สังขยา ฝอยทอง ทองหยอด
นมวัวเรงมะเร็งหรือไม มีผูบอกวาดืม
่ นมวัวแลวจะเรงการเติบโตของมะเร็งเตานมผูที่เปนมะเร็งจํานวนมากจึงเลิกรับประทาน
นมวัว โยเกิรต เนยแข็ง และอาหารที่ทาํ จากนมวัวทุกอยาง
คําตอบ ถาเคยดื่มนมวัวได ทองไมเสีย แนะนําใหดม
ื่ ตอไป
โดยไมมีผลไปเรงใหกอน เนื้อรายโตขึ้น แตผท
ู ด
ี่ ื่มนมวัวแลว
ทองเสีย ก็สามารถดื่มโยเกิรต
 ซึ่งทําจากนมวัวซึ่งมักจะทําเปนแบบครีมขนใชชอนตัก มีรสตางๆใหเลือก โยเกิรตชนิดดื่มจะมีเนื้อนม
อยูเพียงครึ่งเดียว แตถาชอบก็กินไดเชนกัน สําหรับผูทด
ี่ ื่มนมวัวไดใหดื่มวันละ 1-2 แกว หรือกินเตาหู ปลาเล็กปลานอย และผักใบ
เขียวก็บํารุงกระดูกไดดีเชนกัน

กินนมถั่วเหลือง เตาหู ไดหรือไม มีผบ
ู อกวากินนมถัว่ เหลือง เตาหู แลวไมดี
เรงการเติบโตของมะเร็งเตานม ผูที่เปนมะเร็งจํานวนมากจึงเลิกรับประทานเตาหู นมถั่วเหลือง
และอาหารที่ทาํ จากถั่วเหลืองทุกอยาง
คําตอบ นมถั่วเหลือง เตาหู และอาหารทีท
่ ําจากถั่วเหลือง มีองคประกอบอยางหนึ่งที่
คลายฮอรโมนเพศหญิงที่มีฤทธิ์ออนๆเรียกวา ไอโซฟลาโวนอยด เปนทีท
่ ราบกันวามะเร็งเตานม
เกี่ยวของกับฮอรโมนเอสโตรเจนสูง จึงคิดกันไปวา กินเตาหูอาจจะไปเสริมฮอรโมนเพศหญิง
มีงานวิจัยจากประเทศจีน พบวา ผูปวยที่กินนมถั่วเหลือง เตาหู และอาหารที่ทาํ จากถัว่ เหลือง
มีอายุยืนยาวกวาคนที่ไมกิน ซึ่งอธิบายไดวา สารไอโซฟลาโวนอยดในถั่วเหลืองไปจับกับตัวรับฮอรโมน คือไปแทนที่ฮอรโมนเอส
โตรเจนตัวจริง ผลอันนี้เห็นไดในหญิงวัยยังไมหมดประจําเดือนหมายความวา ผูท
 ี่ยังไมหมดประจําเดือน กินนมถั่วเหลือง เตาหู และ
อาหารที่ทาํ จากถั่วเหลืองไมนา จะมีปญหาวาจะไปเรงเซลลมะเร็ง แตจะเปนผลดีทําใหมส
ี ข
ุ ภาพและอาการดีขึ้นจากการเจ็บปวย
มากกวาคนที่ไมกิน สวนคนทีห
่ มดประจําเดือนแลวก็ไมนาจะมีปญหาเชนกัน
มีอาหารเสริมทีป
่ องกันมะเร็งหรือไม มีผูบอกวากินอาหารเสริม เชน วิตามินตางๆปองกันมะเร็งได
คําตอบ ไมแนะนําใหเสริมวิตามินเอ วิตามินอี เบตาคาโรทีน รูปแบบเม็ดหรือแคปซูล เพื่อปองกันมะเร็ง เพราะมีหลักฐานวาจะทํา
ใหเกิดมะเร็งไดมากกวาไมเสริม
วิตามินซี มีผูนิยมกินเสริมกันมาก เชน วันละ 1,000-16,000 มิลลิกรัมตอวัน ซึ่งมากเกินไป นอกจากจะไมชวยใหมะเร็งดีขึ้น ยัง
ทําใหเม็ดเลือดขาวทํางานดอยลง และยังเสีย
่ งเกิดนิ่วในไต ปริมาณวิตามินซีที่บริโภคตอวันไมควรเกิน 2,000 มิลลิกรัมตอวัน ซึ่งปกติ
รางกายตองการวันละ 100 มิลลิกรัมเทานั้น
น้ํามันปลา มีกรดไขมันประเภทโอเมกาสาม มักบริโภคเพื่อหวังผลลดการเกิดการอักเสบ ประโยชนที่ไดรับยังไมชัดเจน ถาจะ
กินก็ไมมีขอหาม นอกจากผูที่เสี่ยงตอการมีเลือดออกจะเพิ่มความเสีย
่ งมากขึ้น
อาหารเสริมชนิดอื่นๆ ขณะนี้ยังไมมีชนิดใดที่พบวาไดผลในการปองกันมะเร็ง

สาระนารู
ขอสังเกตสําหรับอาหารทีใ่ ชสารเคมี
สารเรงเนือ
้ แดง เนื้อหมูจะมีสแ
ี ดงผิดปกติ
สารบอแรกซ
ใชในผักกาดดอง มะมวงดอง ลูกชิ้น หมูยอ กลวยทอด อาหารจะมี
ความกรุบกรอบผิดปกติ
สารฟอรมาลิน สังเกตจาก ผักสดมีลักษณะแข็ง กรอบผิดปกติ ปลากุง มีเนื้อแข็ง
แตมีบางสวนเปอยยุย
 มีกลิ่นฉุนแสบจมูก
สารฟอกขาว อาหารพวกขิงซอย ถั่วงอก หนอไมดอง น้ําตาลปบ มีสีซีดขาวผิดปกติ
ยาฆาแมลง
สังเกตจากผัก ผลไม ไมมีรอยกัดแทะของแมลง อาหารแหง เชน
ปลาเค็มไมมีแมลงวันตอมและมีผงสีขาวติดอยู
วิธีลางผัก ผลไม เพื่อลดสารพิษ
1. ใชผงฟู ( โซเดียมไบคารบอเนต ) 1 ชอนโตะ ผสมน้ําอุน 1 กะละมัง ( 20 ลิตร ) แชนาน 15 นาที แลวลางดวยน้ําสะอาด
ปริมาณสารพิษลดลงไดรอยละ 90 – 95
2. ใชน้ําสมสายชู (5%) 1 ชอนโตะ ผสมน้ํา 20 ลิตร แชนาน 15 - 20 นาที แลวลางดวยน้ําสะอาด ปริมาณสารพิษลดลงได
รอยละ 60 - 84
3. ลางโดยใหน้ําไหลผานใชมือชวยคลีใ่ บผักนาน 2 นาที จะชวยลดสารพิษไดรอยละ 54 - 63
4. ลอกหรือปลอกเปลือกชั้นนอกทิ้ง เด็ดผักเปนใบๆแลวแชน้ําสะอาดนาน 10 - 15 นาที จะลดสารพิษไดรอยละ 27 - 72
5. ตมหรือลวกผักดวยน้ํารอน จะลดสารพิษไดรอยละ 48 - 50
6. ใชดางทับทิม 20 - 30 เกล็ด ผสมน้ํา 20 ลิตร แชนาน 10 นาที แลวลางดวยน้าํ สะอาด สารพิษจะลดลงรอยละ 35 - 43
7. ใชเกลือปน 1 ชอนโตะ ผสมน้ํา 20 ลิตร แชนาน 10 นาที แลวลางดวยน้ําสะอาด สารพิษจะลดลงไดรอยละ 29 - 38
โปรตีนสําหรับผูทร
ี่ ับประทานอาหารมังสวิรัติ
ผูที่งดรับประทานอาหารเนือ
้ สัตวหรือผลิตภัณฑจากเนื้อสัตว เชน นม ไข อาจมีปญหาสุขภาพได
เนื่องจากโปรตีนในพืชผักเปนโปรตีนที่ไมสมบูรณ มีกรดอะมิโนบางตัวไมเพียงพอกับความตองการของ
รางกาย โปรตีนที่ไดจากเนื้อสัตว ไข นม หรือผลิตภัณฑจากเนื้อสัตวเปนโปรตีนที่มีคุณภาพสมบูรณ
เนื่องจากประกอบดวยกรดอะมิโนที่จําเปนครบถวนในปริมาณพอเหมาะ ซึง่ รางกายไมสามารถสังเคราะห
ได ตองรับจากอาหารเทานั้น
สวนโปรตีนจากพืช เชน ขาว ขาวโพด ธัญพืช และผักตาง ๆ เปนโปรตีนที่มค
ี ุณภาพ ไมสมบูรณ เพราะมักขาดกรดอะมิโนที่
จําเปนบางตัว หรืออาจมีในปริมาณนอย
ขอควรปฏิบัติ คือรับประทานอาหารประเภทธัญพืช และผักตางๆใหหลากหลายชนิดเพื่อใหไดคุณคาครบถวน เชน รับประทาน
ขาวกับถั่วเหลือง กรดอะมิโนจําเปนที่มีนอยในขาวคือ ไลซีน แตในถั่วเหลืองมีไลซีนเพียงพอจึงชวยเสริมใหคุณภาพโปรตีนสมบูรณขึ้น

น้ําคัน
้ ธัญพืช น้าํ ผักปน
 และน้าํ ผลไมปน

น้ําคั้นธัญพืช เปนอาหารที่ปรุงจากธัญพืชตาง ๆ ที่ไมขัดสีหรือขัดสีนอย 9 ชนิด คือ
ขาวบารเลย ขาวไรย ขาวโอต ขาวมันปู ขาวกลอง ขาวฟาง ขาวเหนียวกลอง ลูกเดือย
และเมล็ดบัว โดยนํามาตมและคั้นน้ํา คุณคาทางโภชนาการทีไดรับจากน้ําคั้นธัญพืช คือ
แปง ขาว วิตามิน เกลือแร โปรตีน ใยอาหาร นอกจากนี้ยังมีสารพฤกษเคมี และฮอรโมน
ในพืช ซึ่งเปนสารตานอนุมล
ู อิสระ ชวยปองกันโรคหัวใจ โรคมะเร็งและชวยชะลอความแก
ขอควรระวังในการดื่มน้ําคัน
้ ธัญพืช
 น้ําคั้นธัญพืชไมใชอาหารหลัก เปนเพียงอาหารเสริม จึงควรไดรับอาหารหลักใหเพียงพอ
 ผูที่เปนโรคเกาตหรือขออักเสบ ไมควรดืม
่ เปนประจํา เพราะธัญพืชไมขัดสีมีสารพิวรีนสูง ซึ่งจะเปลี่ยนเปนกรดยูริคสะสมตาม
ขอได
 ผูที่เปนเบาหวาน ถาดื่มมากเกินไปจะทําใหนา้ํ ตาลในเลือดขึน
้ สูงได
 ผูทม
ี่ ีปญหาในการดูดซึมสารอาหาร เนื่องจากแพสารโปรตีนที่เรียกวากลูเทน ซึ่งมี อยูใ นขาวสาลี ขาวบารเลย ขาวไรย
และขาวโอต
 น้ําคั้นธัญพืช ไมใชยารักษามะเร็ง ผูปวยควรปรึกษาแพทยผด
ู ูแลรักษามะเร็ง เพื่อรับการรักษาที่เหมาะสม
ขอแนะนํา เพื่อเปนการประหยัด ควรใชเฉพาะผลิตผลที่มใี นทองถิ่นก็สามารถไดสาร
อาหารที่มีประโยชนเพียงพอ เนื่องจากขาวสาลี ขาวบารเลย ขาวไรย และขาวโอต ไมใชพช
ื พื้นเมืองของไทย ตองซื้อจากตางประเทศ
น้า
ํ ผักปนและน้ําผลไมปน มีวิตามิน เกลือแร ใยอาหารและมีสารพฤกษเคมี การเตรียมไมไดผานการใชความรอน จึงปองกัน
การสูญเสียวิตามิน รางกายดูดซึมไดเร็ว
วิธก
ี ารเตรียม
¾ ผักผลไมที่นย
ิ มนํามาปนไดแก ผักโขม ดอกกะหล่ํา แครอท คึน
่ ฉาย แตงกวา กระเทียม
เสาวรส แตงโม ฝรั่ง สับปะรด เปนตน จะเห็นไดวาเมืองไทยอุดมไปดวยผัก และผลไม
นานาชนิด จึงไมจําเปนตองซื้อผักและผลไมจากตางประเทศ
¾ ใชผักและผลไมสด ปลอดจากสารพิษ ลางใหสะอาด และเตรียมขณะยังสดอยูเพื่อรักษา
คุณคาทางโภชนาการ
¾ ไมควรเติมน้าํ ตาลหรือน้ําผึ้ง ในผักและผลไม แตละชนิดจะมีรสหวานเพียงพอแลว
¾ เตรียมแลวใหดม
ื่ ทันที เพื่อมิใหสูญเสียวิตามิน
¾ น้ําผักปนและน้าํ ผลไมปนเปนเพียงอาหารเสริม ควรไดรับอาหารหลักเพียงพอ
¾ อยาดื่มมากเกินไป จะทําใหไดรับน้ําตาลมากเกินตองการ จนเปนโทษตอรางกาย โดยเฉพาะผูท
 ี่เปนเบาหวาน

ดวยความหวงใย

ขอขอบคุณ...
- ฝายโภชนวิทยาและโภชนบําบัด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ
- รศ. ดร. ภญ. จงจิตร อังคทะวานิช คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

