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กินอยางไร 
หางไกลมะเร็ง 

         การรกัษาโรคมะเรง็ ในปจจุบันกาวหนาไปมาก มทีั้งยาและเทคโนโลยีใหมๆ เขามามากมาย แตภาวะ 
การขาดอาหารจากโรคมะเร็ง หรือผลขางเคียงจากการรักษา ก็ยังเปนปญหาสําคัญของผูปวยมะเร็ง ซึ่งมีทั้งการรับประทานไมได 
การเบ่ืออาหาร การเปลี่ยนแปลงของการรับรสและการกลืน เม่ือรางกายขาดอาหารอยางรุนแรง  นํ้าหนักตวัลดอยางรวดเร็ว  ทําให 
รางกายออนแอ  ขาดภูมิคุมกันโรค  ซึ่งจะเกิดโรคแทรกซอนได 
 

 อาหารและปจจัยเส่ียงตอการเกดิโรคมะเร็ง 
   1.  อาหารทีม่ีไขมันมากและมีคอเลสเตอรอลสูง หากรับประทานเปนประจําอาจเปน โรคมะเร็ง เชน มะเร็งเตานม  มะเร็งตอม 
       ลูกหมาก เปนตน 
   2.  สารกอมะเร็ง  อาหารตอไปน้ีอาจเกิดสารกอมะเร็งข้ึนได 

เน้ือสัตวที่ปรุงดวยความรอนสูง ยางจนไหม ทอดในนํ้ามันที่รอนจัดและใชนํ้ามันทอดซ้ํา  
อาหารที่มสีารปนเปอน เชน สารตะก่ัวในอาหารกระปอง สารกอมะเร็งในอาหารหมักดอง เชน ปลารา อาหารท่ีใสสี อาหารที่
ใชสารฟอกขาว เชน ถั่วงอก ขิงฝอย การใชสารไนไตรทเพ่ือใหเน้ือมีสีแดง เชน แหนม ไสกรอก อาหารที่มียาฆาแมลง สารหนู 
เปนตน 

 

อาหารที่เก็บไวนาน และมคีวามชื้นจนเกิดเชื้อรา เชน ถั่วลิสง เมล็ดขาวโพด ฯลฯ  
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล เชน สุรา เบียร ไวน  
ไขมันจากสัตว เชน นํ้ามันหมู นํ้ามันไก  

   3.  สารกอมะเร็งในส่ิงแวดลอม  ไดแก 
มลพิษในอากาศ เชน กาซพิษ ควันบุหรี่ สารโลหะที่ระเหยจากสีทาบานและนํ้ามันรถยนต  
มลพิษจากทอไอเสียรถยนต ควันไฟ ควันธูป  

   4.  ยาและเคร่ืองสําอางบางชนิด ยาคมุกําเนิดบางชนิด สีทีผ่สมในลิปสติกและยายอม 
        ผมบางประเภท                   
 
  แนวทางปฏิบัติเพือ่ปองกนัโรคมะเร็ง 

รับประทานอาหารใหครบ 5 หมู เชน ขาว แปง เน้ือสัตว  นม  ไข  ผัก  ผลไม และไขมัน  
            แตละหมูใหหลากหลาย เพ่ือใหไดสารอาหารครบถวน  และลดการไดรับสารพิษ 

      หรือสารกอมะเร็งในปริมาณสูง  จนเปนโทษตอรางกาย 
รับประทานอาหารท่ีมีไขมันนอย คอเลสเตอรอลต่ํา โดย  
รับประทานเน้ือสัตวไมติดมัน และหนัง  ดื่มนมพรองไขมัน  ใชนํ้ามันพืชทีม่กีรด 

      ไขมันไมอ่ิมตัวในการปรุงอาหาร เชน นํ้ามันรําขาว นํ้ามันถั่วเหลือง 
รับประทานอาหารท่ีมีโปรตีนใหเพียงพอ จากเน้ือสัตว นม ไข เน่ืองจากระบบภูมิตานทานโรคจะทํางานไดตอเน่ือง   

      เม่ือมีสารโปรตีนที่มีคุณภาพ 
รับประทานขาวกลองและถัว่เมล็ดแหงตางๆเปนประจํา เชน ถัว่เขียว ถั่วเหลือง รวมทั้งผลติภณัฑ เชน เตาหู รับประทานผัก
และผลไมเพ่ิมมากข้ึนเพราะมสีารตานอนุมูลอิสระชวยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็ง 

 

รับประทานอาหารสด ใหม สุก สะอาด  หลีกเลี่ยงอาหารหมักดอง  อาหารที่ถนอมดวยการเติมเกลือและสารเคมีเปนประจํา 
เชน ปลารา  ปลาเค็ม  เน้ือเค็ม  ไสกรอก  แหนม  

 

หลีกเลี่ยงอาหารที่ปรุงก่ึงสุกก่ึงดิบ เชน ลาบ กอย  เน่ืองจากพยาธิในอาหารทําใหเกิดโรคมะเร็งตับได  
ควรปรับเปลี่ยน หมุนเวียนวิธีการประกอบอาหารอยางถูกตองดวยวิธีการตม น่ึง ตุน อบและผัดโดยใชนํ้ามันนอย หลีกเลี่ยง
อาหารประเภทเนื้อสัตวที่ยาง รมควัน ทอดจนไหมเกรียม และใชนํ้ามันทอดซ้ําหลายครั้ง 

 

ดื่มนํ้าสะอาด วนัละ 8-10 แกว เพ่ือชวยใหสารเคมีที่อยูในรางกายถูกขับออกมา  
รักษานํ้าหนักตวัใหเหมาะสมดวยการรับประทานอาหารที่พอเหมาะ และออกกําลังกายเปนประจํา  
พักผอนใหเพียงพอ  ใชชีวติอยางผอนคลาย  ไมตึงเครียด  
งดหรือลดการดื่มเครื่องดืม่ทีม่ีแอลกอฮอล และงดสูบบุหรี ่ 
อยูในทีท่ีส่ะอาด อากาศบรสิทุธ์ิและถายเทไดดี  

 
อาหารหลัก 5 หมู 
 หมูที ่1 นม ไข เน้ือสัตวตางๆ ถั่วเมล็ดแหง  
     ● นม ไข เน้ือสัตวตาง ๆ ถั่วเมล็ดแหง  เปนแหลงโปรตนีที่ดี  สามารถนําไปเสริมสรางรางกายใหเจรญิเติบโตและซอมแซม 
        เน้ือเยื่อที่เสื่อมใหอยูในสภาพปกติ  
     ● ในวัยเด็ก  จําเปนอยางยิง่ที่ตองไดรับโปรตีนในปริมาณที่เพียงพอ  และมคีุณภาพที่ดี  
     ● วัยผูใหญควรเลือกกินโปรตีนที่ยอยงายและมีไขมันต่าํ เชน เน้ือปลาและเพ่ือไมใหเบ่ืออาหาร ควรกินสลับกับถัว่เมล็ดแหงบาง  
        ทําใหเกิดความหลากหลายในชนิดอาหาร 
หมูที่ 2 ขาว แปง เผอืก มัน นํ้าตาล  
     ● ขาว แปง เผือก มัน นํ้าตาล  มีสารอาหารคารโบไฮเดรต  เปนแหลงอาหารสําคัญที่ใหพลังงาน  
     ● ควรกินขาวกลองและขาวซอมมือเน่ืองจากมีใยอาหาร วิตามินและ แรธาตุ  
 



     ● เพ่ือใหรางกายไดประโยชนมากทีส่ดุ ควรกินขาวสลับกับผลิตภัณฑจากขาวและธัญพืชอ่ืน ที่ใหพลงังานเชนเดียวกับขาว ไดแก  
        กวยเตี๋ยว ขนมจีน บะหมี่ วุนเสน หรือแปงตาง ๆ และไมควรกินมากเกินความตองการเพราะอาหารประเภทนี้ จะถกูเปลี่ยนและ 
        เก็บสะสมไวในรูปของไขมันตามสวนตางๆ ของรางกาย ทําใหเกิดโรคอวน  
หมูที่ 3 ผกัตางๆ 
     ● อาหารหมูน้ี จะใหวิตามินและเกลือแรแกรางกายชวยเสริมสรางทาํใหรางกายแข็งแรง มีภูมิตานทานโรคและชวยใหอวัยวะตางๆ 
        ทํางานไดอยางเปนปกติ  
     ● อาหารทีส่ําคญัของหมูน้ี คือ ผักตางๆ เชน ตําลึง ผักบุง ผักกาดและผกัใบเขียวอ่ืน ๆ นอกจากน้ันยังรวมถึง พืชผักอ่ืน ๆ เชน  
        มะเขือ ฟกทอง ถั่วฝกยาว เปนตน   
     ● นอกจากน้ัน  อาหารหมูน้ีจะมีใยอาหารที่ถูกขับถายออกมาเปนอุจจาระ ทําใหลําไส ทาํงานเปนปกติ  
หมูที่ 4 ผลไมตางๆ  
     ● ผลไมตางๆ จะใหวติามนิและเกลือแร  ชวยทําใหรางกายแข็งแรง มีแรงตานทานโรคและมีกากอาหารชวยทําใหการขับถายของ 
        ลําไสเปนปกติ   
     ● อาหารทีส่ําคญั ไดแก ผลไมตางๆ เชน กลวย มะละกอ สม มังคดุ ลําไย เปนตน 
หมูที่ 5 ไขมันและนํ้ามัน  
    ● ไขมันและนํ้ามัน จะใหสารอาหารประเภทไขมันมาก จะใหพลังงานแกรางกาย ทําใหรางกายเจริญเตบิโตรางกายจะสะสม 
        พลังงานที่ไดไวใตผวิหนังตามสวนตาง ๆ  ของรางกาย เชน บริเวณสะโพก ตนขา เปนตน  
   ขอควรปฏิบัติในการรับประทานอาหารใหเพียงพอกับความตองการ  มีดังนี้  
   1.  ควรรบัประทานอาหารครัง้ละนอยๆ แตบอยครั้ง จากเดิม 2-3 มื้อ รับประทานเพ่ิมเปน 4 - 6 มื้อตอวัน ควรรบัประทานอาหาร 
        แมจะไมหิวและไมใชมือ้อาหาร หลังอาหารทุกมื้อ ควรรับประทานผลไม ของหวาน หรือเครื่องดืม่เพ่ือสุขภาพ 
      ไมควรด่ืมนํ้ากอนรับประทานอาหาร เพราะจะทาํใหรับประทานอาหารไดนอยลง 
   2.  ในผูปวยที่มอีาการปวด  การรับประทานอาหารในชวงทีทุ่เลาจากอาการปวด จะชวยใหรับประทานอาหารไดดีข้ึน 
   3.  ควรรับประทานอาหารออน ยอยงาย เพราะจะชวยใหการรับประทานอาหารงายข้ึน เชน  ขาวตมปลา โจก ไอศกรมี เยลลี่  
        วุน ลอดชอง  เปนตน   หลีกเลี่ยงอาหารรสจัดและอาหารมัน   
   4.  ขณะรับประทานอาหาร ควรเคี้ยวชาๆใหละเอียด เพ่ือชวยในการยอยอาหาร 
   5.  ควรรักษาความสะอาดชองปากและฟน  โดยการบวนปากบอยๆดวยนํ้าอุน ๆ หรอืเติมเกลือเล็กนอยก็ได 
   6.  เลือกรับประทานอาหารที่ชอบ     เปลี่ยนรายการอาหารบอย ๆ  พยายามอยาใหรายการอาหารซํ้า 
   7.  จัดบรรยากาศใหนารบัประทาน หรอืเปลี่ยนบรรยากาศ ออกไปรับประทานอาหารนอกบาน 
   8.  หากไดรับยาแกคล่ืนไสอาเจียนจากแพทย ควรรบัประทานยากอนอาหารประมาณ 30 นาที และควรรับประทานยาแมไมม ี
        อาการคลื่นไส เพราะจะไดผลดีกวารอใหเกิดอาการแลวจึงรับประทานยา  
 
 
 
 
     กินเน้ือไดหรอืไม   มีผูบอกวากินเน้ือสัตวแลวจะเปนการเรงการเติบโตของเซลลมะเรง็ 
ไขขอของใจ 

ผูปวยมะเร็งจํานวนมากจึงเลิกกินเน้ือสัตวทุกชนิด 
    คําตอบ การกินเน้ือสัตว เชน เน้ือวัว เน้ือหมู ถากินครั้งละมากๆเปนประจํา และไมกินผกั ผลไมเปนเวลานานๆ จะเกดิความเสี่ยงตอ
การเปนโรคมะเร็ง โดยเฉพาะอยางยิ่งมะเร็งลําไสใหญ 
    เน้ือสัตวมีองคประกอบหลกั ๆ คือ โปรตีน ซึ่งเปนโปรตีนที่มีคุณภาพดี มวีิตามินที่สาํคัญหลายชนิด เชน วิตามินบี 1  บี 6 ไนอาซีน 
และธาตุเหล็ก  การกิน หรือไมกินเน้ือสัตว ไมมีผลแตกตางกันสําหรับขนาดกอนและการโตของมะเร็งในคน   การเติบโตของเน้ือราย
ไมไดข้ึนกับอาหารที่เรากิน   เน้ือรายสามารถเติบโตไดแมไมไดกินอาหารเลย    เพราะเน้ือรายมีความสามารถสูบอาหารไดจากเลือด
ของผูปวยได  แมผูปวยจะผายผอมลงจนเหลือแตหนังหุมกระดูก    ผูปวยจะตองดแูลตนเองใหแข็งแรง  และรับการรักษาอยาง
ตอเน่ือง  เพ่ือสยบเซลลมะเร็ง    หากขาดอาหารที่มีโปรตีน   ทําใหไมแข็งแรง เจ็บปวยงาย ภูมติานทานไมดี 
เม็ดเลือดนอย ซีด เหน่ือยงาย ทําใหไดรับการรักษาไมครบตามแผนการรักษา  ดังน้ันผูปวยควรกินเน้ือสัตวตามที่แนะนําดังน้ี 
     * ผูที่เปนมะเร็งในระยะที่มนํ้ีาหนักตัวลด กินอาหารไมลงมาระยะหน่ึง  เม็ดเลือดแดงต่าํ ขาดธาตุเหลก็ แนะนําใหกินอาหารที่มี
ธาตุเหล็กสูง เชน เลือดหมู เลือดไก เลือดเปด  สวนเน้ือสตัวใหกินบางมือ้ละ 2-3 ชอนโตะ อาจเปนเน้ือหมู เน้ือไกไมติดมัน ทําให
ยอยงาย 

4 

     * โปรตีนทีแ่นะนําคือ เน้ือปลา กินไดทุกวัน หรือสัปดาหละ 3-4 ครั้ง เน้ือสัตวทุกชนิด ใหตม ลวก น่ึง ยํา หรือจะทอดก็ได แตไม
แนะนําใหปง ยาง เชน ลาบไก ลาบหมู ปรุงไมเผ็ด  รสไมจดั กินกับผักลวก ถาเปนผักสดตองลางใหสะอาด   โดยแชผักในนํ้าทีผ่สม
โซดาไบคารบอเนตที่หาซื้อไดจากซุปเปอรมารเก็ตหรือรานขายยา 
     * อาหารทีใ่หโปรตีนอีกประเภท  ไดแก  ไข  กินไขขาวไดวันละหลายฟอง ถาไมมีขอจํากัดอยางอ่ืน ถาเปนไขแดงแนะนําวันละ 
1-2 ฟอง  ไขแดงมีธาตุเหล็ก และวติามินหลายตัว   แตคน    ที่มีโคเลสเตอรอลสูงและเมด็เลือดแดงต่ํา ตองการเพ่ิมเม็ดเลือดแดง 
แนะนําใหกินวนัละไมเกิน 1 ฟอง หรือกินอาหารที่มีธาตุเหล็กสูงชนิดอ่ืนแทน สาํหรับผูปวยบางรายที่กินเน้ือสัตวไมไดเลยเพราะรูสึก
เหม็นและขม เน่ืองจากการรับรสและกลิ่นผิดเพ้ียนไปเมื่อไดรบัเคมีบําบัดไมมีตัวเลือกอ่ืนจําเปนตองกินไขแดง ซึ่งกินงาย ราคาถูก 
และอาหารที่ทาํจากไขแดงหางาย เชน สังขยา ฝอยทอง ทองหยอด 
    นมวัวเรงมะเร็งหรือไม     มีผูบอกวาดืม่นมวัวแลวจะเรงการเติบโตของมะเร็งเตานมผูที่เปนมะเร็งจํานวนมากจึงเลิกรับประทาน
นมวัว  โยเกิรต  เนยแข็ง และอาหารที่ทาํจากนมวัวทุกอยาง 
    คําตอบ    ถาเคยดื่มนมวัวได  ทองไมเสยี  แนะนําใหดืม่ตอไป     โดยไมมีผลไปเรงใหกอน เน้ือรายโตข้ึน แตผูทีด่ื่มนมวัวแลว
ทองเสีย ก็สามารถดื่มโยเกิรตซึ่งทําจากนมวัวซึ่งมักจะทําเปนแบบครมีขนใชชอนตัก มรีสตางๆใหเลือก โยเกิรตชนิดดื่มจะมีเน้ือนม 
อยูเพียงครึ่งเดยีว แตถาชอบก็กินไดเชนกัน สาํหรับผูทีด่ื่มนมวัวไดใหดื่มวันละ 1-2 แกว หรอืกินเตาหู ปลาเล็กปลานอย และผักใบ
เขียวก็บํารุงกระดูกไดดีเชนกัน 
 
 
 



    กินนมถั่วเหลือง เตาหู ไดหรือไม  มีผูบอกวากินนมถัว่เหลือง เตาหู แลวไมดี  
เรงการเติบโตของมะเร็งเตานม ผูที่เปนมะเร็งจาํนวนมากจึงเลกิรับประทานเตาหู นมถั่วเหลือง 
และอาหารที่ทาํจากถั่วเหลืองทุกอยาง 
     คําตอบ   นมถั่วเหลือง เตาหู และอาหารทีท่ําจากถั่วเหลือง มีองคประกอบอยางหน่ึงที ่
คลายฮอรโมนเพศหญิงที่มีฤทธ์ิออนๆเรียกวา ไอโซฟลาโวนอยด   เปนทีท่ราบกันวามะเร็งเตานม 
เก่ียวของกับฮอรโมนเอสโตรเจนสูง   จึงคดิกันไปวา    กินเตาหูอาจจะไปเสรมิฮอรโมนเพศหญิง  
มีงานวิจัยจากประเทศจีน พบวา ผูปวยที่กินนมถั่วเหลือง  เตาหู  และอาหารที่ทาํจากถัว่เหลือง  
มีอายุยืนยาวกวาคนที่ไมกิน   ซึ่งอธิบายไดวา สารไอโซฟลาโวนอยดในถั่วเหลืองไปจับกับตัวรับฮอรโมน  คือไปแทนที่ฮอรโมนเอส
โตรเจนตวัจริง ผลอันน้ีเห็นไดในหญิงวยัยังไมหมดประจําเดอืนหมายความวา ผูที่ยังไมหมดประจําเดือน กินนมถั่วเหลือง  เตาหู และ
อาหารที่ทาํจากถั่วเหลืองไมนาจะมีปญหาวาจะไปเรงเซลลมะเร็ง  แตจะเปนผลดทีําใหมสีขุภาพและอาการดีข้ึนจากการเจ็บปวย
มากกวาคนที่ไมกิน  สวนคนทีห่มดประจําเดือนแลวก็ไมนาจะมีปญหาเชนกัน 
    มีอาหารเสริมทีป่องกันมะเร็งหรือไม  มีผูบอกวากินอาหารเสริม เชน วิตามินตางๆปองกันมะเร็งได 
     คําตอบ  ไมแนะนําใหเสรมิวิตามินเอ วิตามินอี เบตาคาโรทีน รูปแบบเม็ดหรือแคปซลู เพ่ือปองกันมะเร็ง เพราะมีหลกัฐานวาจะทํา
ใหเกิดมะเร็งไดมากกวาไมเสรมิ 
     วิตามินซี  มีผูนิยมกินเสริมกันมาก เชน วันละ 1,000-16,000 มิลลิกรมัตอวัน ซึ่งมากเกินไป นอกจากจะไมชวยใหมะเร็งดีข้ึน ยัง
ทําใหเม็ดเลือดขาวทํางานดอยลง และยังเสีย่งเกิดน่ิวในไต ปริมาณวิตามินซีที่บริโภคตอวนัไมควรเกิน 2,000 มิลลิกรัมตอวัน ซึ่งปกติ
รางกายตองการวันละ 100 มลิลิกรัมเทาน้ัน 
     นํ้ามันปลา   มีกรดไขมันประเภทโอเมกาสาม   มักบริโภคเพื่อหวังผลลดการเกิดการอักเสบ ประโยชนที่ไดรับยังไมชัดเจน ถาจะ
กินก็ไมมีขอหาม นอกจากผูที่เสี่ยงตอการมีเลอืดออกจะเพิ่มความเสีย่งมากข้ึน 
     อาหารเสรมิชนิดอ่ืนๆ ขณะน้ียังไมมีชนิดใดที่พบวาไดผลในการปองกันมะเร็ง 

 
 
 
 

สาระนารู 

    ขอสังเกตสําหรับอาหารทีใ่ชสารเคมี 
    สารเรงเน้ือแดง เน้ือหม ูจะมีสแีดงผดิปกต ิ
    สารบอแรกซ      ใชในผักกาดดอง มะมวงดอง ลูกชิ้น หมยูอ กลวยทอด อาหารจะมี 
                           ความกรบุกรอบผิดปกต ิ
    สารฟอรมาลิน   สังเกตจาก ผักสดมีลักษณะแข็ง กรอบผิดปกติ ปลากุงมีเน้ือแข็ง 
                           แตมีบางสวนเปอยยุย มกีลิ่นฉุนแสบจมูก 
    สารฟอกขาว     อาหารพวกขิงซอย ถั่วงอก หนอไมดอง นํ้าตาลปบ มสีีซีดขาวผดิปกติ 
    ยาฆาแมลง      สังเกตจากผัก ผลไม ไมมีรอยกัดแทะของแมลง อาหารแหง เชน   
                          ปลาเค็มไมมีแมลงวันตอมและมีผงสีขาวติดอยู 
 
วิธีลางผัก ผลไม เพื่อลดสารพิษ 
   1.  ใชผงฟู ( โซเดียมไบคารบอเนต ) 1 ชอนโตะ ผสมนํ้าอุน 1 กะละมัง ( 20 ลิตร ) แชนาน 15 นาที แลวลางดวยนํ้าสะอาด  
        ปริมาณสารพิษลดลงไดรอยละ 90 – 95 
   2.  ใชนํ้าสมสายชู (5%) 1 ชอนโตะ ผสมนํ้า 20 ลิตร แชนาน 15 - 20 นาที แลวลางดวยนํ้าสะอาด ปรมิาณสารพิษลดลงได 
        รอยละ 60 - 84  
   3.  ลางโดยใหนํ้าไหลผานใชมือชวยคลีใ่บผักนาน 2 นาท ีจะชวยลดสารพิษไดรอยละ 54 - 63 
   4.  ลอกหรือปลอกเปลือกชั้นนอกทิ้ง เด็ดผกัเปนใบๆแลวแชนํ้าสะอาดนาน 10 - 15 นาที จะลดสารพิษไดรอยละ 27 - 72 

ตมหรือลวกผักดวยนํ้ารอน จะลดสารพิษไดรอยละ 48 - 50     5.  
   6.  ใชดางทบัทิม 20 - 30 เกล็ด ผสมนํ้า 20 ลิตร แชนาน 10 นาที แลวลางดวยนํ้าสะอาด สารพิษจะลดลงรอยละ 35 - 43 
   7.  ใชเกลือปน 1 ชอนโตะ ผสมนํ้า 20 ลิตร แชนาน 10 นาที แลวลางดวยนํ้าสะอาด สารพิษจะลดลงไดรอยละ  29 - 38 
                                           
โปรตีนสําหรบัผูทีร่บัประทานอาหารมังสวิรัต ิ                   
     ผูที่งดรับประทานอาหารเน้ือสัตวหรือผลิตภัณฑจากเน้ือสตัว เชน นม ไข อาจมีปญหาสขุภาพได  
เน่ืองจากโปรตนีในพืชผักเปนโปรตีนที่ไมสมบูรณ มีกรดอะมโินบางตัวไมเพียงพอกับความตองการของ 
รางกาย  โปรตนีที่ไดจากเนื้อสัตว ไข นม หรอืผลิตภัณฑจากเน้ือสัตวเปนโปรตีนที่มีคุณภาพสมบูรณ  
เน่ืองจากประกอบดวยกรดอะมิโนที่จําเปนครบถวนในปริมาณพอเหมาะ ซึง่รางกายไมสามารถสังเคราะห 
ได ตองรับจากอาหารเทาน้ัน 
     สวนโปรตีนจากพืช  เชน ขาว ขาวโพด ธัญพืช และผักตาง ๆ  เปนโปรตีนที่มคีุณภาพ ไมสมบูรณ เพราะมักขาดกรดอะมิโนที่
จําเปนบางตัว หรืออาจมีในปรมิาณนอย 
   
     ขอควรปฏิบัติ  คือรับประทานอาหารประเภทธัญพืช และผักตางๆใหหลากหลายชนดิเพ่ือใหไดคุณคาครบถวน เชน รับประทาน
ขาวกับถั่วเหลือง กรดอะมิโนจําเปนที่มีนอยในขาวคือ ไลซีน แตในถั่วเหลืองมีไลซีนเพียงพอจึงชวยเสริมใหคุณภาพโปรตีนสมบูรณข้ึน 
 
 
 



                         
น้ําคัน้ธญัพชื น้าํผักปน และน้าํผลไมปน 

 
นํ้าค้ันธญัพืช  เปนอาหารที่ปรุงจากธัญพืชตาง ๆ  ที่ไมขัดสหีรือขัดสีนอย  9  ชนิด คือ 
ขาวบารเลย  ขาวไรย  ขาวโอต  ขาวมันปู  ขาวกลอง  ขาวฟาง  ขาวเหนียวกลอง ลูกเดือย 
และเมลด็บัว โดยนํามาตมและคั้นนํ้า คุณคาทางโภชนาการทีไดรับจากนํ้าคั้นธัญพืช  คือ 
แปง ขาว วิตามนิ เกลือแร โปรตีน ใยอาหาร   นอกจากน้ียังมสีารพฤกษเคมี และฮอรโมน 
ในพืช ซึ่งเปนสารตานอนุมลูอิสระ ชวยปองกันโรคหัวใจ โรคมะเร็งและชวยชะลอความแก 
                  
 ขอควรระวังในการดื่มนํ้าคัน้ธัญพืช 

นํ้าค้ันธญัพืชไมใชอาหารหลัก  เปนเพยีงอาหารเสริม  จึงควรไดรับอาหารหลักใหเพียงพอ  
ผูที่เปนโรคเกาตหรือขออักเสบ ไมควรดืม่เปนประจํา เพราะธัญพืชไมขัดสมีีสารพิวรีนสูง ซึ่งจะเปลี่ยนเปนกรดยรูิคสะสมตาม
ขอได 

 

ผูที่เปนเบาหวาน ถาดื่มมากเกินไปจะทําใหนํ้าตาลในเลือดข้ึนสูงได  
ผูทีม่ีปญหาในการดูดซึมสารอาหาร เน่ืองจากแพสารโปรตนีที่เรียกวากลูเทน ซึ่งมี   อยูในขาวสาลี ขาวบารเลย ขาวไรย 
และขาวโอต 

 

นํ้าค้ันธญัพืช ไมใชยารกัษามะเรง็  ผูปวยควรปรึกษาแพทยผูดูแลรักษามะเร็ง เพ่ือรับการรักษาที่เหมาะสม  
 
       ขอแนะนํา   เพ่ือเปนการประหยัด ควรใชเฉพาะผลติผลที่มใีนทองถิ่นก็สามารถไดสาร 
อาหารที่มีประโยชนเพียงพอ เน่ืองจากขาวสาลี ขาวบารเลย ขาวไรย และขาวโอต ไมใชพืชพ้ืนเมืองของไทย ตองซื้อจากตางประเทศ 
         
       นํ้าผกัปนและนํ้าผลไมปน  มีวิตามิน เกลือแร ใยอาหารและมีสารพฤกษเคมี การเตรยีมไมไดผานการใชความรอน จึงปองกัน
การสูญเสียวิตามิน รางกายดูดซึมไดเร็ว 
   
 วิธกีารเตรียม 

ผักผลไมที่นิยมนํามาปนไดแก ผักโขม ดอกกะหลํ่า แครอท คึน่ฉาย แตงกวา กระเทียม   
      เสาวรส แตงโม ฝรั่ง สับปะรด เปนตน จะเห็นไดวาเมืองไทยอุดมไปดวยผัก และผลไม 
      นานาชนิด จึงไมจําเปนตองซื้อผักและผลไมจากตางประเทศ 

ใชผักและผลไมสด ปลอดจากสารพิษ ลางใหสะอาด และเตรียมขณะยังสดอยูเพ่ือรักษา  
      คุณคาทางโภชนาการ 

ไมควรเติมนํ้าตาลหรือนํ้าผึ้ง ในผักและผลไม แตละชนิดจะมรีสหวานเพียงพอแลว  
เตรียมแลวใหดืม่ทันที เพ่ือมิใหสูญเสียวติามนิ  
นํ้าผักปนและนํ้าผลไมปนเปนเพียงอาหารเสริม ควรไดรับอาหารหลักเพียงพอ  
อยาดื่มมากเกินไป จะทําใหไดรับนํ้าตาลมากเกินตองการ จนเปนโทษตอรางกาย โดยเฉพาะผูที่เปนเบาหวาน  

 
 
 
 

                                ดวยความหวงใย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


