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หนาที่ 1

โภชนาการของผูปวยมะเร็ง
Cancer Patients’ Nutritions

เรื่องการกินการอยูของผูปวยมะเร็ง ดูจะเปนปญหาไมรูจบสิ้น เพราะมีแตเรื่อง ‘เขาบอกมา’ ทั้งสิ้น เหมือนกับที่
พูดกันมาเปนสูตรสําเร็จวา เปนมะเร็งตองตาย
ทั้งๆ ที่ทุกผูคนตางตองตายทั้งสิ้น แตบางทีผูไมไดปวยเปนมะเร็ง กลับตายกอนผูเปนมะเร็ง ก็เปนที่เห็นกันอยูทุก
เมื่อเชื่อวัน เรื่องของเรื่องก็คือผูที่ไมรูจริงมักชอบพูด และพูดขึงขัง แตผูรูกลับไมคอยพูด เพราะพูดแลวกลับไมมีคนฟง
แตที่แนๆ ก็คือถาไมกินตองตาย ผูปวยมะเร็งเมื่อฟง ‘เขาบอกมา’ ก็จะเกิดความกริ่งเกรงจนเกิดอาการ ‘วิตกจริต’ เปนที่นา
ปริเวทนา อาหารประเภทไหนๆ ก็ดูจะแสลงมะเร็งไปเสียทั้งสิ้น แตที่เรื่องยาเรื่องสมุนไพรประหลาดๆ ก็ชอบหามากิน
กันเสมอ ทั้งๆ ที่ในหลายๆ ครั้ง สมุนไพรที่กินเขาไป กลับแสลงตอโรคมากกวาอาหารที่ ‘เขาบอกมา’ เสียอีก
เอกสารฉบับนี้ตองการเฉลยวาควรกินอะไรหรือไมควรกินอะไรอยางตรงไปตรงมา และเปนวิทยาศาสตรซึ่ง
พิสูจนไดเสมอ เมื่อกลาวถึงอาหารก็คงไมพนเรื่องอาหาร 5 หมูที่จําเปนตอชีวิต ซึ่งก็คือ โปรตีน แปงและน้ําตาล ไขมัน
พืชผักและผลไม และเกลือแร ในที่นี้จะไดอธิบายเปนหมวดๆ ไป
I. อาหารประเภทโปรตีน หรือเนื้อสัตวตางๆ

อาหารประเภทโปรตีนเปนอาหารที่จําเปนมากสําหรับผูปวยมะเร็ง แตมักพูดกันเสมอวาถากินเนื้อสัตว จะไป
กระตุนการเจริญเติบโตของเซลลหรือกอนมะเร็ง ซึ่งเปนความจริงบางสวน ซึ่งจะอธิบายเพิ่มเติมในเรื่อง พืชผักและผลไม
ผูปวยมะเร็งทุกคนจะสูญเสียสมรรถภาพในการยอยอาหารไมมากก็นอย ทั้งนี้เนื่องจากเกิดความเครียดและวิตก
กังวลเรื่องชนิดของอาหาร ทําใหน้ํายอยถูกหลั่งออกมานอยผิดปกติและไมเปนเวลา ไมคอยรูสึกหิว การยอยอาหารเกิดขึ้น
ไมสมบูรณ ทําใหอาหารถูกยอยชา และยอยไมหมด เกิดบูดเนาและมีแกสในกระเพาะอาหาร หรือลําไส ทําใหปวดทอง
แนนทอง ซึ่งกลับไปเพิ่มความเครียดใหตัวเอง และเกิดอุปทานจิตทุกครั้งที่จะกินอาหารวากินแลวก็เกิดอาการแนนทอง
ปวดทองอีก จึงไมอยากกินอะไร รางกายจึงทรุดโทรม เมื่อสุขภาพเริ่มเลวลงก็เปนโอกาสใหเซลลมะเร็งขยายพันธุ และ
เจริญเติบโตอยางรวดเร็ว
ผูปวยมะเร็งประเภทนี้ มักตื่นและนอนไมหลับตอนดึก (ประมาณตี 2 – ตี 3) โดยที่ตัวผูปวยเองไมรูสาเหตุ ซึ่ง
ความจริง ก็คือ หิวมาตั้ ง แต เย็น แต ไม ก ลา รั บประทานหรือรับประทานแตนอย เพราะกลัวเรื่องปวดทอง และลมใน
กระเพาะอาหาร ดังที่กลาวมาแลว ดังนั้นเมื่อหิวตอนดึกควรหาอะไรรับประทาน อะไรที่วานี้ไมควรเปนอาหารประเภท
โปรตีน แปงหรือขนมหวาน เพราะยอยยาก และแปงก็อาจทําใหเกิดบูดเนา เกิดลมในกระเพาะอาหารซ้ําไปอีก ควร
รับประทานผลไมซึ่งหวานนอย และมีเสนใย เชน ชมพู หรือสาลี่ เปนตน เพื่อใหน้ํายอยไดยอยไปชาๆ และไมเกิดทองอืด
ซ้ํา แตควรจะรับประทานแตนอย เชน ชมพู 2 ลูก หรือสาลี่เพียงครึ่งลูกก็พอ รับประทานแลวใหบวนปากดวยน้ํายาลาง
ปาก เพียงเทานี้ก็จะทําใหนอนหลับฝนดีไปถึงเชา
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หนาที่ 2
อนึ่ง เนื่องจากการที่น้ํายอยออกมากบาง นอยบาง และไมเปนเวลา ผูปวยมะเร็งจึงควรรับประทานอาหารครั้งละ
นอยๆ แตบอยครั้ง และควรเคี้ยวใหละเอียด
ยาที่ควรมีประจําบาน:
1. ยาขับลมในกระเพาะอาหาร
2. ยาชวยยอยอาหาร
นอกจากนี้ก็มียาอื่นๆ เชน
1. ยาลดกรดในกระเพาะอาหาร ในกรณีที่มีกรดออกมากเกินไป
2. ยารักษาแผลในกระเพาะอาหารและลําไสเล็กตอนตน
3. ยาแกอาเจียน
โดยใหวางแผนรับประทานยาดังนี้






ยาลดกรดในกระเพาะอาหาร
ในกรณีที่แสบทองเสมอ
เนื่องจากกรดออกมากเกินไป
(Miracid – 30 นาทีกอน
อาหาร)

ยาเคลือบกระเพาะอาหาร หรือ
ลดอักเสบ ในกรณีที่ผูปวยมักไม
คอยรับประทานอาหาร กรดใน
กระเพาะจะกั ด ผนั ง กระเพาะ
อาหารจนอักเสบ
รับประทานเมื่อทองวาง และยัง
ไมมีกรดในกระเพาะ ตอนเชา
ห ลั ง อ า บ น้ํ า (ULCEFATE
ชนิดครีม)

ยาชวยยอยอาหาร
รับประทานทันที หลังอาหาร
ทุกมื้อ (COMBIZYM)


ยาขับลมในกระเพาะอาหาร
ขั้น แรก ให รั บ ประทาน คาร
มิเนตีฟ (Carminative) 20
ซีซี ใชขององคการเภสัชก็ได
หางาย ราคาถูก
(15-20 นาทีหลังอาหาร)

จากขอ 
อาจไมตองรับประทานยาขับ
ลม เนื่องจากไมมีลมใน
กระเพาะอาหาร ถายังเกิดลม
หรือแกส ใหตอไปขอ 

การใชยาเหลานี้เปนยาสามัญที่หาซื้อไดทั่วไป
สามารถชวยผูปวยไดมาก แตไมนับถึงกรณีอาหาร
เปนพิษ
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ยาขับลมในกระเพาะอาหาร
ทั่วไป เชน แอร -เอ็ก ซ (Air-X)
หรือ ดีออกซิล (Deoxyl)


ถาเกิดลมในลําไส จะทําใหปวด
ทอง ตองขับลมออกโดย
รับประทานยาใหผายลม (ใชยา
ขาหอม ประสาททองโอสถ 4
เม็ด) จะผายลมติดตอกัน ใชไดดี
มาก ในตอนกลางคืนที่แนนทอง
จนนอนไมหลับ

หนาที่ 3
ผูปวยมักมีอาการผนังกระเพาะอาหารอักเสบ เนื่องจากเมื่อน้ํายอยถูกหลั่งออกมา โดยผูปวยไมรูสึกหิว (น้ํายอย
ออกนอย) และไมรับประทาน น้ํายอยจะกัดยอยผนังดานในของกระเพาะอาหารจนอักเสบเปนผื่นแดง เมื่อรับประทาน
อาหารเขาไปจะระคายเคื องผนั ง กระเพาะอาหารที่อัก เสบดัง กลาว กระเพาะอาหารบีบ ตัว ไมย อมรับ อาหารหรื อยา
(Reject) ทําใหผูปวยอาเจียน ยาชนิดที่  จึงมีความจําเปนมากเพื่อลดการอักเสบ และควรเนนยาแกอาเจียน สําหรับยา
แกอาเจียนจะทําใหกระเพาะอาหารบีบตัวชาลง การยอยอาหารชาลง ซึ่งอาจทําใหเกิดลมในกระเพาะอาหารได ซึ่งตอง
ดําเนินการขับลมในกระเพาะอาหาร ถาเกิดกรณีเชนนี้
ผูปวยไมอยากรับประทานอาหารประเภทเนื้อสัตว เนื่องจากไดรับขอมูลผิดๆ ดังกลาวแลว และอาจเนื่องจากกลัว
จะไมยอย แนะนําใหกินเนื้อสัตวบดละเอียด เชน เนื้อบด ไกบด หมูบด หรือปลา เนื่องจากสามารถถูกยอยไดงาย และได
โปรตีนมากกวารับประทานเปนชิ้นๆ ซึ่งจะยอยไดเฉพาะผิวรอบนอกของกอนอาหารเทานั้น (ลาบไก ลาบหมู ลาบเนื้อ
หรือบดแลวทอด หมูบะชอ ยําวุนเสน)
อาหารประเภทเนื้อสัตวจําเปนตอสุขภาพมาก การยอยโปรตีนจะดําเนินเปนขั้นตอนคราวๆ ดังนี้
โปรตีน (เนื้อสัตว)

เอ็นไซม
โปรตีเอส

โพลีเปปไทด
(Polypeptide)

(Protease)

ซอมแซมสวนที่สึกหรอ
ของรางกาย

เอ็นไซม
เปปซิน

เปปไทด
(Peptide)

(Pepsin)

เขากระแสโลหิต เปนซีรั่ม
โปรตีน (Serum protein)

กรดอะมิโน
(Amino acid)

และ

ออรโธฟอสเฟต
(Orthophosphate)

เปนวัตถุดิบใหไขกระดูกสราง
1. เม็ดเลือดขาว (ทําลายเชื้อโรคที่เขาสูรางกาย)
2. ฮีโมโกลบิ้น (สงออกซิเจนเลี้ยงเซลล)
3. เม็ดเลือดแดง (สงอาหารเลี้ยงเซลล)
4. เกล็ดเลือด
(ทําใหเลือดคล็อท เมื่อเปนแผล)
5. แอนติบอดี้ (ทําลายเชื้อ, สิ่งแปลกปลอมในรางกาย
เชน กอนเนื้อ หรือตัวออนมะเร็ง)

สลายตัวโดยเอ็นไซมตับ
(Alkaline phosphatase)
ไดอนุมูลฟอสเฟต (PO43-)

รวมกับแคลเซี่ยมในเลือด
เปนแคลเซี่ยมฟอสเฟต
ซึ่งก็คือกระดูก
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หนาที่ 4
จากขบวนการยอยโปรตีนดังกลาว จะเห็นไดวา ผูปวยที่ไมรับประทานอาหารประเภทเนื้อสัตว (โปรตีน) หรือ
รับประทานนอย จะทําใหโลหิตจาง รางกายออนแอ โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อมีอาการติดเชื้อก็จะไมมีเม็ดโลหิตขาวทําลาย
เชื้อ และเมื่อเกิดเซลลหรือกอนมะเร็ง หรือสิ่งแปลกปลอมใดๆ เขาสูรางกาย หรือเกิดอาการผิดปกติของเนื้อเยื่อรางกาย
เอง ก็จะมีแอนติบอดี้ไมพอสําหรับการทําลายเชื้อ
การรับประทานอาหารประเภทเนื้อสัตวในตอนเย็น ในปริมาณมาก อาจเปนอันตรายตอเนื่องไปถึงไตได
เนื้อสัตว

กรดอะมิโน

Blood Urea Nitrogen (BUN)
O
NH2 – C – NH2

เมื่อกรดอะมิโนถูก
นําไปใช จะมีของเสีย
เกิดขึ้นในกระแสโลหิต
เฉลี่ย 7 ชั่วโมง หลัง
รับประทานอาหาร

แอมโมเนียอิสระ
(NH3 free)

รวมกับคารบอ นไดออกไซด
ซึ่งมีมากในกระแสโลหิตตอนหลับ

แอมโมเนียอิสระ เปนแกสที่ละลายอยูในน้ําเลือด จึงรวมกับคารบอ นไดออกไซด (CO2) ในเลือดโดยงาย เกิดเปน
Blood Urea Nitrogen (BUN) และแอมโมเนียมีฤทธิ์เปนดางอยางแรง ทําใหเม็ดโลหิตตางๆ ที่แชอยูในดาง มีอายุสั้น
และแตกสลายไป รวมทั้งกระแสโลหิตที่เปนดางอยางแรง (หลังเวลาประมาณ ตี 2) ซึ่งไปหลอเลี้ยงเซลลตางๆ ก็จะทําให
เซลลเหลานั้นอายุสั้นและแตกสลาย เม็ดเลือดและเซลลที่แตกสลายจะกลายเปนสิ่งที่เรียกวา ครีอาตินีน (Creatinine)
ซึ่งทั้ง BUN และ Creatinine จะถูกขับออกโดยไต แตเนื่องจากไตทํางานไดมากนอยอยูที่ความดันโลหิต ซึ่งตอนกลาง
คืนความดันโลหิตจะต่ํา ดังนั้นไตจะเริ่มทํางานอยางแข็งขันในตอนหลังตื่นนอน จึงขับของเสียเหลานี้ออกไดดี รวมทั้ง
แกสแอมโมเนียอิสระ นั่นคือผูที่รับประทานโปรตีนมากในตอนเย็น เมื่อตื่นเชาจะมีอาการซึม และไมกระปรี้กระเปรา
เนื่องจากแอมโมเนียอิสระสามารถทําลายประสาทควบคุมการเคลื่อนไหว (motor nerve) และเซลลประสาทนัยนตา
(optic nerve) ไดอยางรุนแรง
เมื่อมี แอมโมเนียอิสระ, BUN และ Creatinine เกิดขึ้นเปนจํานวนมาก ไตจะทํางานหนักอยางตอเนื่อง และเริ่ม
เสื่อมลง โดยเฉพาะผูปวยที่มีปญหาเรื่องไตดวยแลว ไตจะขับของเสียไมออกจนกระทั่งตองไปฟอกไต
ผูปวยมะเร็งพึงรับประทานเนื้อสัตว (โปรตีน) ที่บดละเอียดหรือยอยงายในตอนเชา และกลางวันมากๆ และ
รับประทานแตนอย ตอนอาหารมื้อเย็น
ในกรณีที่การรับประทานอาหารประเภทเนื้อสัตวและไปกระตุนเซลลมะเร็ง หรือกอนมะเร็งใหเจริญเติบโตหรือ
ขยายพันธุไดรวดเร็วนั้นมีเงื่อนไขอยูประการหนึ่ง คือ รางกายไดรับฮอรโมนการเจริญเติบโตมากเกินไป ซึ่งสวนใหญ
ไดมาจากพืชผัก และบางสวนไดจากผลไม ซึ่งจะกลาวตอไปในหมวดพืชผัก และผลไม
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หนาที่ 5
II. อาหารประเภทคารโบไฮเดรต หรือแปงและน้ําตาล

อาหารจําพวกแปงและน้ําตาล ก็เปนอาหารที่จําเปนสําหรับรางกายมนุษยทุกผูทุกวัย แตผูปวยมะเร็งพึงจดจําไว
เสมอวา ในหลายๆ ครา แปงที่มากเกินไปก็ทําใหเกิดลมในกระเพาะอาหารเชนเดียวกัน โดยเฉพาะแปงที่ทําจากถั่ว หรือ
แปงในเมล็ดถั่ว เชน ถั่วลิสง เปนตน นอกจากนี้ แปงและน้ําตาลยังเปนสาเหตุของการเกิดคอเลสเตอรอล (Cholesterol)
ในกระแสโลหิตอีกดวย
การยอยแปงและน้ําตาล และสวนที่เกี่ยวของ
แปง

น้ําตาลเชิงคู

น้ําตาลเชิงเดี่ยว

(Polysaccharide)

Disaccharides

Monosaccharide

ตับออนปลอยอินซูลิน
(Insulin) ทําลาย
น้ําตาลที่มากเกินไป

เมื่อมีออกซิเจนนอย
เชนตอนหลับ

ตับออน

พลังงาน + ∆t
(∆t = พลังงานความรอน)

Glycerol

Cholesterol

(เม็ดไขมัน คอเลสเตอรอล)

+

(ไขมันที่แทรกในเนื้อสัตว)

3

:

1

(Pancreas)

ไตรกลีเซอรไรด
(Triglyceride)

(อุดตันหลอดเลือด)
อยางไรก็ตามการทํางานของตับออน โดยการปลอยฮอรโมนอินซูลิน (Insulin) จะนอยลงไปตอนกลางคืน ทํา
ใหการทําลายน้ําตาลลดลง ทําใหน้ําตาลกลายเปนเม็ดไขมันคอเลสเตอรอลมากขึ้น (ทําใหเกิดโรคอวนดวย) เม็ดไขมัน
คอเลสเตอรอลในกระแสโลหิต เปนอุปสรรคอยางยิ่งในการทํางานของยา ซึ่งเมื่อรับประทานยาเขาไปก็จะตองถูกดูดซึม
เขากระแสโลหิต ซึ่งเมื่อเขาไปแลวจะทํางานยาก เนื่องจากมีเม็ดไขมันเต็มไปหมด ดังนั้นผูปวยไมควรกินอาหารประเภท
แปง (ขาว) หรือน้ําตาลมากๆ ในอาหารมื้อเย็น แตถาเปนมื้อเชาหรือกลางวัน สามารถรับประทานไดมาก เพราะเมื่อแปง
เปลี่ยนเปนน้ําตาลแลว รางกายในขณะที่ไมหลับจะมีออกซิเจนในกระแสเลือดมาก ทําใหน้ําตาลถูกสลายเปนพลังงานได
อยางรวดเร็ว และผูปวยจะรูสึกสดชื่นขึ้น
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หนาที่ 6
III. ไขมัน

ไขมันเปน 1 ในอาหารหลัก 5 หมู ที่จําเปนตอรางกายมนุษย เปนตัวสรางความอบอุนใหรางกาย ในขณะเดียวกัน
รางกายก็จะเก็บแคลอรี่สวนเกินที่ไมไดใชไวในรูปของไขมัน ไขมันในรูปของอาหาร ไมจําเปนจะตองอยูในรูปของ
ไขมันเดี่ยวๆ แตจะซอนอยูในอาหารโปรตีน เชน เนื้อ หมู เปด ไก ปลา ถั่ว สวนใหญไขมันจากสัตวจะแข็งตัวที่อุณหภูมิ
ต่ํากวา 20°C เนื่องจากเปนไขมันอิ่มตัว ไขมันจากพืชสวนใหญจะยังคงเปนของเหลว เพราะสวนใหญเปนไขมันไม
อิ่มตัว อยางไรก็ตาม ก็มีขอยกเวนสําหรับน้ํามันบางชนิด เชน น้ํามันจากพืช เชน น้ํามันมะพราว น้ํามันปาลม มีไขมัน
อิ่มตัวตามธรรมชาติอยูมาก

ไขมันแบงไดเปน 3 ชนิดใหญๆ คือ
1.

2.

3.

คอเลสเตอรอล (Cholesterol) เปนสวนประกอบของเยื่อหุมเซลล เปนองคประกอบสําคัญในเยื่อของสมองและ
ระบบประสาท ใชสรางกรดน้ําดี ทั้งยังเปนวัตถุดิบในการสรางฮอรโมนบางชนิด เชน ฮอรโมนเพศชาย ฮอรโมน
เพศหญิง รางกายสามารถสรางคอเลสเตอรอลขึ้นเองไดจากตับ คอเลสเตอรอลที่ไดจากอาหารมีเฉพาะในอาหาร
ที่มาจากสัตวเทานั้น
ฟอสโฟไลปด (Phospholipids) เปนไขมันชนิดหนึ่งที่รางกายใชเปนสวนประกอบของเยื่อหุมเซลล เชน เซลล
เม็ดเลือดแดง เซลลผนังหลอดเลือด เปนตน นอกจากนี้ยังเปนสารลดความตึงผิวที่อยูภายในถุงลมของปอด ถา
ขาดสารนี้เสียแลว ถุงลมปอดก็ไมอาจพองตัวไดในยามที่เราสูดลมหายใจเขาไป ฟอสโฟไลปดจึงเปนทั้งสารที่
รางกายตองใชในขณะทํางานตามสรีรภาพของรางกาย
ไตรกลีเซอไรด (Triglyceride) สวนใหญไขมันที่เรากินไปทั้งหมด ก็คือไตรกลีเซอไรด ชวยสรางความอบอุน
ใหแกรางกาย ไตรกลีเซอไรด จะประกอบดวย กลีเซอรอลกับคอเลสเตอรอลอีก 3 โมเลกุล

กรดไขมัน แบงไดเปน 2 ชนิดใหญๆ ตามโครงสรางทางชีวเคมี คือ
1.

2.

กรดไขมันอิ่มตัว (Saturated fatty acid) ไขมันชนิดนี้จะมีอยูในอาหารจําพวกที่เราเห็นเปนชั้นสีขาวติดอยูใน
เนื้อสัตว หรือหนังสัตวปก ไขแดง น้ํามันหมู เนย นม ผลิตภัณฑจากนม รวมถึงน้ํามันที่ไดจากพืชบางชนิดก็เปน
แหลงไขมันอิ่มตัวดวย เชน กรดไขมัน พาลมิติก (Palmitic) ที่มีมากในน้ํามันปาลม น้ํามันมะพราว ในไขมัน
สัตวและผลิตภัณฑนมเนย กรดไขมันชนิดนี้จะมีสถานะอันเฉื่อยเนือยในกระบวนการเคมีของรางกาย ถาไมถูก
ยอยไปใชเปนพลังงานก็มีแนวโนมที่จะตกตะกอนในหลอดเลือด ทําใหไขมันในเลือดสูง เกิดความเสี่ยงที่จะอุด
ตันในหลอดเลือดได เปนตนเหตุของโรคความดันโลหิตสูง หัวใจและสมองขาดเลือด เปนอัมพฤกษ อัมพาต ฯลฯ
กรดไขมันไมอิ่มตัว (Unsaturated fatty acid) มีความวองไวในปฏิกิริยาทางเคมี พรอมที่จะเปดรับปฏิกิริยา
ตางๆ ดานหนึ่งก็เปนประโยชนแกรางกาย การบริโภคไขมันชนิดนี้จะชวยใหคอเลสเตอรอลในเลือดลดลง แตอีก
ดานหนึ่งก็พรอมที่จะทําปฏิกิริยากับออกซิเจนเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่น กลายเปนอนุมูลอิสระตัวกอปญหาทาง
สุขภาพ
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หนาที่ 7
2.1 กรดไขมันไมอิ่มตัวเชิงเดี่ยว เรียกวา monounsaturated fatty acid (MUFA) การรับประทานอาหาร

ไขมันประเภทนี้ ทดแทนไขมันอิ่มตัวจะชวยลดระดับ LDL Cholesterol ซึ่งเปนไขมันที่ไมดี กอใหเกิด
โรคหลอดเลือดตีบ
• อาหารที่มีกรดไขมัน MUFA ไดแก อะโวคาโด ถั่วลิสง น้ํามันมะกอก และคาโนลา
2.2 กรดไขมันไมอิ่มตัวเชิงซอน เรียกวา polyunsaturated fatty acid (PUFA) หากรับประทานแทนไขมัน
อิ่มตัว จะไมเพิ่มระดับไขมันในรางกาย
• อาหารที่มีไขมันชนิด PUFA ไดแก น้ํามันพืชทั้งหลาย เชน น้ํามันขาวโพด น้ํามันดอกทานตะวัน
น้ํามันถั่วเหลือง และน้ํามันดอกคําฝอย
น้ํามันพืชทุกชนิดมีสวนประกอบของไขมันอิ่มตัวแบบโมเลกุลเดียว และไขมันไมอิ่มตัวแบบหลายโมเลกุล
ในสัดสวนที่แตกตางกัน ดังตารางแสดง
ตารางแสดงปริมาณกรดไขมันชนิดตางๆ เปนรอยละ (ควรเลือกไขมันอิ่มตัวต่ํา; ไขมันไมอิ่มตัว)
ชนิดของไขมัน
กรดไขมันอิ่มตัว กรดไขมันไมอิ่มตัว 1 จุด
6
85
น้ํามันมะพราว
13
25
น้ํามันขาวโพด
30
น้ํามันปาลม
58
38
น้ํามันหมู
48
26
29
น้ํามันฝาย
น้ํามันมะกอก ***
14
72
19
46
น้ํามันถั่วลิสง **
9
12
น้ํามันดอกคําฝอย
15
น้ํามันงา *
40
15
23
น้ํามันถั่วเหลือง
10
21
น้ํามันดอกทานตะวัน
ที่มา : ผศ.ดร.กัลยา กิจบุญชู มหาวิทยาลัยมหิดล
* น้ํามันที่ควรเลือกรับประทาน แตใชทําอาหารไดบางชนิด ราคาแพง
** น้ํามันที่ควรเลือกใชในการทําอาหารทั่วไป และราคาถูก
*** สําหรับทําน้ํามันสลัด ราคาแพงมาก
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กรดไขมันไมอิ่มตัวหลายจุด
2
58
9
9
51
9
30
74
40
58
64

หนาที่ 8
พึงมีขอระวังอยางหนึ่งวา น้ํามันที่มีกรดไขมันไมอิ่มตัวยิ่งสูง ยิ่งไวตอการทําปฏิกิริยากับออกซิเจ น เกิดเปน
อนุมูลอิสระอันเปนสารพิษที่บั่นทอนสุขภาพ โดยเฉพาะการทําใหรอนจัด เชน การทอด รอนจัด หรือใชเปนน้ํามันทอด
ซ้ําๆ เพราะความรอนในการทอดครั้งแรกก็ไดทําลายแขนคูในน้ํามันไปแลว ดังนั้นจึงไมควรปรุงอาหารดวยความรอนสูง
จัดเกินไป

การเลือกน้ํามันปรุงอาหาร

ควรเลือกน้ํามันพืชชนิดที่มีกรดไขมันไมอิ่มตัวโมเลกุลเดี่ยวในปริมาณสูง และมีกรดไขมันไมอิ่มตัวแบบหลาย
โมเลกุลปานกลาง และมีกรดไขมันอิ่มตัวต่ํา ซึ่งน้ํามันพืชก็จะเหม็นหืนนอยกวาน้ํามันจากสัตว เพราะในน้ํามันพืชมี
วิตามินอี ที่เปนตัวตานการทําปฏิกิริยาระหวางออกซิเจนและคารบอนของโมเลกุลในน้ํามันพืช โดยหลีกเลี่ยงรับประทาน
อาหารที่มีไขมันอิ่มตัวสูง เชน กะทิ ไขมันจากสัตว หนังสัตว เนื้อสัตวที่มีมันติดมากๆ เชน หมูสามชั้น เพราะกรดไขมัน
อิ่มตัวสวนใหญ ทําใหระดับคอเลสเตอรอลในเลือดสูงขึ้น
IV. พืชผัก และผลไม

เกือบจะนับไดวาเรื่องพืชผักและผลไมเปนปจจัยที่สําคัญที่สุดของผูปวยมะเร็ง เนื่องจากในปจจุบันเกษตรกรได
ใชปุยเปนจํานวนมาก ทั้งปุยเคมีและปุยคอก ตลอดจนปุยหมักชีวภาพ เพื่อเรงการเจริญเติบโต อีกทั้งยังมีฮอรโมนพนทาง
ใบ ยังไมนับยาฆาแมลง ซึ่งทั้งนี้และทั้งนั้นก็เพื่อใหไดผลผลิตสูง ใบสวย หรือผลดก ขายไดราคาเทานั้น ตัวอยางเชน
ผักบุง ถั่วฝกยาว บวบ มะระ โหระพา ใบกะเพรา เปนตน ซึ่งนับแตบรรพบุรุษ พอแม ปูยา ตาทวดของเราก็ไมเคยพบเคย
เห็นวา ถั่วฝกยาว หรือบวบจะยาวใหญไดขนาดนี้ ใบกะเพรา โหระพาก็ใหญโตมโหฬาร พืชผักเหลานี้เจริญเติบโตและให
ดอกออกผลเร็ว ลูก ผล หรือใบก็เจริญเติบโตเร็ว นั่นหมายถึงมีฮอรโมนเรงการเจริญเติบโต (Growth Hormone) มาก
นั่นเอง ฮอรโมนนี้เปนสิ่งที่จําเปนมากตอชีวิต เพราะเซลลทุกชนิดรวมทั้งเซลลรางกาย (somatic cells) ลวนแตมีอายุ
ทั้งสิ้น เมื่อเซลลเกาตายไปเซลลใหมก็จะเกิดขึ้นแทนที่ ผูที่อยูในวัยเด็กหรือหนุมสาวจําเปนตองไดฮอรโมนนี้ในระดับสูง
เพื่อการเจริญเติบโตที่เปนปกติของรางกาย ผูที่สูงอายุจะมีฮอรโมนชนิดนี้ในอัตราต่ํา ดังนั้นเมื่อเซลลเกาตายไปจํานวน
หนึ่ง จึงไมสามารถสรางเซลลใหมขึ้นมาทดแทนเทากับจํานวนเซลลที่ตายไป ทําใหรางกาย ผิวหนัง ใบหนาเหี่ยวยน มีริ้ว
รอย ดังนั้นถาผูสูงอายุไดรับฮอรโมนเพิ่มขึ้นจะไมแกเร็ว
อยางไรก็ตาม ผูปวยมะเร็งตองคํานึงถึง เซลลมะเร็งใหถี่ถวน เพราะเซลลมะเร็งไมใชเซลลติดเชื้อ หรือเปนโรค
ใดๆ แตเปนกลุมเซลลรางกายที่ผิดปกติไปเทานั้น ดังนั้นเมื่อมีฮอรโมนสูงขึ้น เซลลรางกายก็ไดสรางเซลลใหม และ
ซอมแซมสวนที่สึกหรอ โดยใชโปรตีนในกระแสเลือดเปนวัตถุดิบสําคัญ ดังกลาวแลววา ผูปวยมะเร็งจําเปนตองไดรับ
สารอาหารประเภทเนื้อสัตวหรือโปรตีนในปริมาณมาก เพื่อสรางเม็ดเลือด และแอนติบอดี้ (ในการทําเคมีบําบัด สารเคมี
ที่ถูกใสเขาในหลอดเลือด ก็สามารถทําลายเซลลมะเร็งในกระแสเลือดเทานั้น อาจทําลายเซลลมะเร็งไดนิดหนอย บริเวณ
ผิวของกอนมะเร็งที่มีหลอดเลือดฝอยไปหลอเลี้ยงเทานั้น และก็ทําลายเซลลดีๆ เสียหายไปบางสวนดวย) แอนติบอดี้ถูก
สรางโดยเซลลไขกระดูกซึ่งเรียกวา ฮีมาโตโพอิติค สเต็ม เซลล (Hematopoietic stem cells) เชนเดียวกับเม็ดเลือดขาว
เม็ดเลือดแดง ฮีโมโกลบิ้น และเกล็ดเลือด โดยไขกระดูกจะสราง บี – เซลล (B – cells) ขึ้นมากอน และโคลนนิ่งตอไป
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หนาที่ 9
กลายเปนแอนติบอดี้ แอนติบอดี้จะกระจายอยูไดในทุกสวนของรางกาย (รวมทั้งในกระแสโลหิต) โดยเฉพาะที่ซึ่งมีการ
อักเสบ ติดเชื้อ หรือมีเซลลแปลกปลอมเกิดขึ้น และเขาทําลายในที่สุด ซึ่งนั่นก็เปนเหตุผลสําคัญของการบริโภคเนื้อสัตว
หรือโปรตีน
อยางไรก็ตาม เมื่อรางกายมีฮอรโมนการเจริญเติบโต (Growth Hormone) มากขึ้น เซลลปกติของรางกายก็จะ
เจริญขึ้น มีการซอมแซม และสรางเซลลเสริมในสวนของเซลลที่ตายไป แตกลุมเซลลหรือเนื้อเยื่อมะเร็งก็ไดผลประโยชน
จากฮอรโมนชนิดนี้ โดยมีการใชโปรตีนที่มีอยูมากมาสรางเซลลมะเร็งใหมเพิ่มขึ้นอีก ฮอรโมนนี้จะทําใหเซลลมะเร็งทุก
ชนิดเจริญขึ้นอยางรวดเร็ว แตจากงานวิจัยพบวาที่มีผลมากที่สุด คือ มะเร็งปอด มะเร็งสมอง และมะเร็งที่ไต ดังนั้นใน
กรณีกลับกันกับอาหารประเภท เนื้อสัตว การบริโภคผัก โดยเฉพาะผักสดมีอันตรายมากสําหรับผูปวยมะเร็ง จึงตองทําให
สุกเสียกอน จากการทดลองพบวาถาทําใหผักสุกที่อุณหภูมิ 100 – 105°C เปนเวลา 10 – 15 นาที จะสามารถทําลาย
ฮอรโมนนี้ได ผูปวยมะเร็งก็จําเปนตองรับประทานผัก เนื่องจากมีเสนใย (Fiber) ชวยใหการขับถายสะดวก และยังไดธาตุ
แมกนีเซี่ยม ซึ่งเปนตัวเรงปฏิกิริยาเพียงชนิดเดียวของแอนติบอดี้ และระบบคอมพลีเมนทในการทําหนาที่ทําลายเชื้อโรค
หรือสิ่งแปลกปลอมที่เปนตัวออนของเซลลมะเร็ง ที่อยูในลักษณะเปนกลุมกอน (Nodules หรือ Tumor) ในเนื้อเยื่อ
พืชผักที่เจริญเติบโตเร็ว ไดแก ผักทอดยอด เชน ผักบุง ผักกระเฉด ตําลึง ยอดมะระแมว ฮอรโมนการเจริญเติบโต
มีมากในยอดผักทั้งหลาย เชน หนอไม หนอไมฝรั่ง กระถิน ชะอม ฯลฯ อาหารอันตรายอีกชนิดหนึ่ง คือ สมตําหรือลาบ
ซึ่งมักเสิรฟพรอมผักสดอันตราย คือ ยอดผักบุง ถั่วฝกยาว และกะหล่ําปลี (บริเวณใจผักมีฮอรโมนชนิดนี้มาก) ในกรณี
ของเห็ ด ต า งๆ ซึ่ ง มี ป ระโยชน ใ นแง ข องโปรตี น ห า มกิ น เห็ ด สด เพราะมี ฮ อร โ มนเร ง การเจริ ญ เติ บ โตมาก แต ใ ห
รับประทานเห็ดแหง คือ เห็ดหอม (มีประโยชนมาก) เห็ดหูหนูดํา และเห็ดหูหนูขาวแหง โดยแชน้ํารอนกอนนํามาปรุง
อาหาร
ผลไมหลายชนิดมีฮอรโมนการเจริญเติบโตเชนกัน เมื่อจะบริโภคควรเลือกผลไมที่ลูกเจริญเติบโตชา เชน สมโอ
แตผลไมบางชนิดเจริญเติบโตเร็ว เชน มะเขือเทศ ซึ่งไมควรรับประทานมาก ควรเลือกผลไมที่สุกเต็มที่รับประทาน
เพราะระดับฮอรโมนชนิดนี้จะลดลงมาก
ขอควรจํา: ใหตมหรือนึ่งผักที่อุณหภูมิ 100 – 105°C เปนเวลา 10 – 15 นาที ควรหลีกเลี่ยงผักสด และผัดไฟแดงทุก
ประเภท ถั่ ว งอกเป นพื ช ผั ก ที่ มี ฮ อร โ มนมากควรงด หัวไชเทา ที่ ตม ทํ า น้ํา กว ยเตี๋ ย ว แม จะต ม เป นเวลานานก็ไ ม ค วร
รับประทาน เพราะน้ําในหัวไชเทาหรือหัวผักกาด มีคุณสมบัติพิเศษ คือ สามารถทําลายยา (ลางยา) ในกระแสโลหิตได
หลายชนิด
V. เกลือแรและธาตุที่สําคัญ

เกลือแรที่จะกลาวถึงในที่นี้ เปนเกลือแรที่สําคัญของรางกาย จะกลาวถึงเกลือแรหลักๆ ที่เปนธาตุสําคัญเพียง 6
ชนิด คือ โซเดี้ยม (Na), โปแตสเซีย่ ม (K), แมกนีเซี่ยม (Mg), แคลเซี่ยม (Ca), เหล็ก (Fe) และฟอสฟอรัส (P)
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1. โซเดี้ยม (Na – พิกัดปกติ: 135 – 150 mEq/l) และโปแตสเซี่ยม (K – พิกัดปกติ: 3.5 - 5.5 mEq/l)
NaCl)

โซเดี้ยมอิออน (Na+) ในเลือดสวนใหญในทางการแพทย มักเปนตัวบงชี้ปริมาณเกลือ (โซเดี้ยมคลอไรด-

ในกระแสโลหิต ผูที่ชอบบริโภคอาหารเค็มมักพบวา มีปริมาณเกลือในกระแสโลหิตสูง (Hypersalemia) เกลือ
เปนสิ่งจําเปนสําหรับรางกาย เพราะเปนตัวการสําคัญในการดูดซึมของเลือดและเนื้อเยื่อ ดังนั้นการมีเกลือมากหรือนอย
เกินไปในกระแสโลหิตจะมีผลโดยตรงตอการดูดซึม อยางไรก็ตามถามีปริมาณโซเดี้ยมอิออนสูง (Hypernatremia) จะ
ทําใหไตทํางานหนัก เนื่องจากตองขับออกทางปสสาวะ แตถามีปริมาณโซเดี้ยมอิออน (Na+) ต่ําในกระแสโลหิต ก็จะทํา
ใหเกิดอาการหมดแรง เนื่องจากหัวใจบีบตัวเบา ทําใหเลือดที่มีออกซิเจนไปเลี้ยงสมองและรางกายไมพอ ดังนั้นการเผา
ผลาญอาหารโดยออกซอเจน ซึ่งทําใหเกิดพลังงานจึงนอยไปดวย
โปแตสเซี่ยมอิออน (K+) เปน electrolyte ที่สําคัญมากตัวหนึ่งในกระแสเลือด ถาพบวามีโปแตสเซี่ยม
อิออนสูงกวา 5.5 mEq/l ผูปวยจะอยูในภาวะ Hyperkalemia ถาสูงเกิน 6 mEq/l จะเริ่มมีอาการทางหัวใจ คือแนน
หนาอก อึดอัด ชีพจรเตนชาลง และถามีเกิน 7 mEq/l หัวใจอาจหยุดเตนได อาการทางหัวใจจะรุนแรงมากขึ้นกรณีที่มี
โซเดี้ยมอิออนนอยกวาปกติ (Hyponatremia) หรือมีแคลเซี่ยมอิออนนอย (Hypocalemia) หรือภาวะที่รางกายมีกรด
สะสมมากกวาปกติ (Acidosis) ซึ่งอาจเกิดจากการขาดอาหารนานเกินไป, มีการปวยเปนโรคเบาหวาน, การสะสมกรด
แลคติก (Lactic acid) ในรางกายมากเกินไป, การลมเหลวของการทํางานของไต ฯลฯ นอกจากนี้ถามีโปแตสเซี่ยมอิ
ออนในกระแสเลือดมากเกินไป จะเกิดอาการทางระบบประสาทและกลามเนื้อ แขนขาออนแรง ปวกเปยก การหายใจชา
ลงจนเกิดภาวะขาดออกซิเจน และมีคารบอนไดออกไซดในกระแสโลหิตสูงขึ้น ในกรณีที่มีโปแตสเซี่ยมอิออนใน
กระแสเลือดต่ํา (Hypokalemia) อาจมีอัมพาตของกลามเนื้อการหายใจจนหยุดหายใจ, ทําใหทองอืด ชีพจรเตนเร็วไม
สม่ําเสมอ ถาโปแตสเซี่ยมอิออนต่ํานานๆ จะทําใหปริมาณปสสาวะมากขึ้น (Polyuria) และไตไมสามารถทําให
ปสสาวะเขมขนได และเกิดการติดเชื้อที่ไตไดงายขึ้น ภาวะที่กระแสเลือดมีโปแตสเซี่ยมอิออนมากหรือนอย ตองทําการ
ตรวจซีรั่ม และการตรวจคลื่นไฟฟาหัวใจ
โซเดี้ยม และ โปแตสเซี่ยม เปนอิออนที่สําคัญในการควบคุมการเตนของหัวใจ โซเดี้ยมอิออนควบคุมการบีบตัว
ของหัวใจ (Systolic) ขณะที่โปแตสเซี่ยมอิออนควบคุมการคลายตัวของหัวใจ (Diastolic) ซึ่งพอกลาวสรุปสั้นๆ ถึง
ความสัมพันธของแรธาตุทั้ง 2 นี้ไดวา
ในกรณีที่มีโซเดี้ยมอิออนในเลือดต่ํา การบีบตัวของหัวใจนอย เลือดดําจะเคลื่อนตัวไปฟอกที่ปอดไดนอย จึง
ไดรับออกซิเจนนอย และเลือดแดงจะเคลื่อนที่ไปเลี้ยงรางกาย และสมองไดนอย ทําใหไดรับออกซิเจนไมเพียงพอ ผูปวย
จะซึมและเหนื่อยงาย ออนเพลียมาก ในทางตรงกันขามเมื่อปริมาณโปแตสเซี่ยมอิออนในเลือดสูง การคลายตัวของ
กลามเนื้อหัวใจเปนไปอยางกระชาก ทําใหเลือดพุงเขาสูหัวใจอยางแรง ถาปลอยไวเปนเวลานานจะทําใหลิ้นหัวใจรั่วได
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หนาที่ 11

โซเดี้ยม
ประเภทอาหาร

(>250 mg

มาก
ปานกลาง
ตอหนวยบริโภค) (150<X<250mg ตอหนวยบริโภค

เนื้อสัตว

เบคอน
เนื้อวัวอบ
เนื้อวัวยาง
ไสกรอกตางๆ
สตูเนื้อ
สตูไก
สตูหมู
เบอรเกอรเนื้อ
ปลาทูนากระปอง
ปลาคอทอบ
ปลาทะเลตางๆ ทอด
กุงลอบสเตอรอบ
กุงตม, ปูตม
ปลาซาดีนกระปอง

เครื่องปรุง

ผงฟู
บาบีคิวซอส
ซอสพริก
เกลือ
มาการีนเค็ม
เนยถั่ว

ผัก

ผักคะนา
ถั่วอบเกลือ
กระเจี๊ยบเขียว
กระเทียม
แครอท
เผือก
มันสําปะหลัง
รากบัว
ฟกแมว

ตับไกทอด

ซอสมะเขือเทศ
น้ําสลัด
ซอสถั่วเหลือง
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นอย
(<150 mg ตอหนวยบริโภค)

ไกตม
ไกยาง
ไกอบ
เปดยาง
หมูอบ
หมูยาง

มาการีนจืด
น้ํามัน
มัสตารด
เครื่องเทศ
น้ําตาล
ทาบาสโก
น้ําสมสายชู
เห็ด
มะรุม
มันแกว
มันเทศ
มันฝรั่ง
หอมหัวใหญ
แหว
ดอกกะหล่ํา
มะขาม

หนาที่ 12
ประเภทอาหาร

(>250 mg

มาก
ปานกลาง
ตอหนวยบริโภค) (150<X<250mg ตอหนวยบริโภค

กลวย
บล็อกโคลี่
มะเขือเทศ
มะเขือยาว
แตงกวา
สะระแหน
ผักชี
กุยชาย
กะหล่ําปลี
ผักสลัด
ผักกาดจีน
ผักกาดหอม
ผักคะนา
ผักโขม
ปวยเลง
ฟกทอง
แอปเปล
แอปเปลเขียว
กลวยหอม
กลวยไข
กลวยน้ําวา
สาลี่
แกวมังกร
ทุเรียน
องุน
ฝรั่ง
ขนุน
ลําไย
ลองกอง
ลิ้นจี่
มะมวงเขียวเสวย
มะมวงน้ําดอกไม
มะมวงแรด
มังคุด
สมสายน้ําผึ้ง

ผัก (ตอ)

ผลไม

นอย
(<150 mg ตอหนวยบริโภค)

มะกอก
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หนาที่ 13
ประเภทอาหาร

(>250 mg

มาก
ปานกลาง
ตอหนวยบริโภค) (150<X<250mg ตอหนวยบริโภค

นอย
(<150 mg ตอหนวยบริโภค)
สมเชง
มะละกอ
สับปะรด
สมโอ
เงาะ
ชมพู
สละ
ละมุด
มะเฟอง
นอยหนา
แตงโม
แตงโมเหลือง
ลําไยกระปอง
ลิ้นจี่กระปอง
เงาะกระปอง
ละมุด
มะนาว
ทับทิม
สตรอเบอรรี่
น้ําผลไมตางๆ
น้ําหวานตางๆ

ผลไม (ตอ)

เครื่องดื่ม

โปแตสเซี่ยม
ประเภทอาหาร

เนื้อ

(>250 mg

มาก
ปานกลาง
ตอหนวยบริโภค) (150<X<250mg ตอหนวยบริโภค

เบคอน
สเตกเนื้อ
เบอรเกอรเนื้อ
เนื้อยาง
ไกตม
ปลาทะเลตางๆ
ปูตม
ปลากระปองตางๆ

เนื้อกระปอง
เนื้อตมเกลือ
สตูเนื้อ
ปกไก
นองไก
เปดยาง
แฮมเบอรเกอร
ตับหมู
8 August 2011

นอย
(<150 mg ตอหนวยบริโภค)

ลิ้นหมู
หอยแมลงภูตม

หนาที่ 14
ประเภทอาหาร

(>250 mg

มาก
ปานกลาง
ตอหนวยบริโภค) (150<X<250mg ตอหนวยบริโภค
ไสกรอกหมู
ไสกรอกเนื้อ

เนื้อ (ตอ)

ผัก

นอย
(<150 mg ตอหนวยบริโภค)

ถั่วทุกชนิด
กะหล่ําปลีสด
กะหล่ําดอกสด
ผักกาดหอมสด
หอมใหญทอด
ตนหอม
ตนผักชีฝรั่ง
มันฝรั่ง
ฟกทอง
ขาวโพดหวานตม
มะเขือเทศสด
น้ํามะเขือเทศ
มันเทศตม
ผักชี
ผักบุง
มะเขือพวง
มะเขือเปราะ
ใบแมงลัก
โหระพา
หอมแดง
ผักปวยเลง
เมล็ดทานตะวัน
มะเขือเทศกระปอง
กระเจี๊ยบมอญ
กระเจี๊ยบเขียว
กระเทียม
เผือก
มันแกว
มันสําปะหลัง
รากบัว
ผักคะนา
ผักสลัด

บล็อกโคลี่ตม
กะหล่ําดอกตม
แตงกวาสด
มะเขือยาวอบ
หัวหอมใหญสด
พริกไทยเม็ดสด
ฟกเขียว
มะเขือเทศสีดา
พริกหยวก
แหว
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หนอไมฝรั่ง
กะหล่ําปลีตม
แครอทตม
หอมใหญตม
บวบเหลี่ยม
ถั่วพู
เห็ดหูหนู (นอยสุด)
มะรุม
มะเขือยาว
สะระแหน
กุยชาย

หนาที่ 15
ประเภทอาหาร

(>250 mg

ผลไม

มาก
ปานกลาง
ตอหนวยบริโภค) (150<X<250mg ตอหนวยบริโภค

กลวย
เชอรรี่
องุน
สับปะรด
พรุน
ทุเรียน
มะพราว
ลําไย
มะละกอสุก
แคนตาลูป
พลับ
แกวมังกร

มะนาว
มะมวง
สม
สตรอเบอรรี่
ฝรั่ง
มะขาม
กระทอน
ชมพู
ลางสด
ลองกอง
ละมุด
ขนุน
นอยหนา
ลําไยกระปอง
มะปราง

นอย
(<150 mg ตอหนวยบริโภค)
แอปเปล
สาเก
ลิ้นจี่
มะกอก
แตงโม
แอปเปลเขียว
สาลี่
มังคุด
สมโอ
ทับทิม
สละ
ละมุด
มะยงชิด
เงาะ
มะเฟอง

2. แมกนีเซี่ยม (Mg – พิกดั ปกติ: 1.8 – 2.1 mg/dl) และแคลเซี่ยม (Ca – พิกัดปกติ: 8.5 – 10.5 mg/dl)

แม ก นี เ ซี่ ย มอิ อ อ นมี ป ระโยชน แ ละสํ า คั ญ ต อ ร า งกายเป น อย า งยิ่ ง แม ก นี เ ซี่ ย มเป น ศู น ย ก ลางของโมเลกุ ล
คลอโรฟลด (Chlorophyll) ซึ่งเปนสวนทําหนาที่สังเคราะหแสง สรางอาหารใหแกพืช จึงมีอยูในผักสีเขียวทุกชนิด แมจะ
นํ า ไปนึ่ ง ไปต ม จนผั ก หมดสี เ ขี ย ว แต แ ม ก นี เ ซี่ ย มก็ ยั ง คงอยู ผู ที่ มี ป ริ ม าณแม ก นี เ ซี่ ย มในเลื อ ดมากเกิ น ไปเรี ย กว า
Hypermagnesemia

ซึ่งพบเสมอในผูปวยที่เปนโรคไตเรื้อรัง และมีการขับถายของเหลวจากไตนอย มีการขับถาย

แคลเซี่ยมจากไตนอย และมีแคลเซี่ยมในเลือดมาก (ปกติสัดสวนของแคลเซี่ยมตอแมกนีเซี่ยมในกระแสเลือดจะเทากับ
3:1) ผูปวยที่ถูกไฟลวกและผูปวยที่อดอาหารตอเนื่องเปนเวลานาน

แมก นีเซี่ ยมอิออ นมีประโยชนและสําคั ญยิ่งตอ รางกาย เนื่องจากเปนตัวควบคุมระบบประสาททั้งหมดของ
รางกายทั้งสวนสมองและประสาทสวนกลาง ถาขาดแมกนีเซี่ยม จะทําใหไมสามารถควบคุมประสาทได ทําใหมือสั่น ไม
เกรน อัลไซเมอร แมกนีเซี่ยมควบคุมระบบการยืดหดตัวของกลามเนื้อทั้งหมดของรางกาย รวมทั้งการบีบตัวเปนปกติ
ของกล า มเนื้ อ หัว ใจ และหลอดเลื อ ด การขาดธาตุแม กนี เซี่ยมจะทํา ใหมีอ าการปวดเมื่อยกลา มเนื้ อ การบี บ ตั ว ของ
กลามเนื้อหัวใจและหลอดเลือดผิดปกติ ซึ่งเปนสวนสําคัญของอาการไขมันอุดตันในหลอดเลือดและจะเปนอันตรายอยาง
ยิ่งในเสนเลือดฝอย ที่นําอาหารและออกซิเจนไปเลี้ยงสมอง นอกจากนี้ธาตุแมกนีเซี่ยมยังคลุมอยูที่ผิวกระดูกโดยเฉพาะ
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หนาที่ 16
บริเวณขอตอ ถาน้ําเลือดขาดแมกนีเซี่ยมหรือมีไมเพียงพอรางกายจะนําแมกนีเซี่ยมที่เคลือบบริเวณขอตอกระดูกมาใช ทํา
ใหเกิดอาการกระดูกคลอน ปวดตามขอ และกลามเนื้อในบริเวณนี้ สิ่งสําคัญที่สุดก็คือ แมกนีเซี่ยมเปนตัวกระตุนใหคอม
พลีเมนทซึ่งเปนซีรั่มโปรตีน 11 ชนิด และเปนสวนสําคัญของระบบภูมิคุมกันเขาทําลายเชื้อตางๆ ไมวาจะเปนเชื้อ
แบคทีเรียหรือไวรัส รวมทั้งสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ ที่เขามาในรางกาย ดังนั้นการขาดธาตุแมกนีเซี่ยมจึงถือวาสําคัญมาก
เพราะจะทําใหเกิดอาการอื่นๆ ตามมา เชน การเกร็งของขอมือขอเทา กลามเนื้อเปนตะคริว และกลามเนื้อสั่น ลําบากใน
การทรงตัว ตากระตุก กลืนอาหารลําบาก และถาขาดแคลเซี่ยม (hypocalcemia) ดวย ก็อาจทําใหเกิดอัมพาตสวนหนึ่ง
ของรางกาย

อาหารที่มีแมกนีเซี่ยมมาก
อาหาร

ปริมาณ

แมกนีเซี่ยม (มก.)

แปงถั่วเหลืองสด

1/2 ถวย

180

อัลมอนตแหง

1/4 ถวย

ถั่วเหลืองคั่ว

อาหาร

ปริมาณ

แมกนีเซี่ยม (มก.)

เตาหูสด

1/2 ถวย

127

105

Black-eyed peas แหง

1/4 ถวย

98

1/4 ถวย

98

วิทเจอมอบ

1/4 ถวย

91

มะมวงหิมพานตอบ

1/4 ถวย

89

ผักพวยเลงสุก

1/2 ถวย

79

ถั่วเหลืองตม

1/2 ถวย

74

1/2 ถวย

68

ถั่วลิสงทุกชนิด (คั่ว)

1/4 ถวย

64

ขาวโอต

1 ถวย

56

มันฝรั่งขนาดกลาง (ปง)

1 หัว

55

กลวย

1 ใบ

35

ปลาแซลมอนกระปอง

1/2 ออนซ

33

ขาวกลอง (สุก)

1 ถวย

28

แปงสาลีไมขัดขาว
(โฮลวีต)

แคลเซี่ยมชวยใหกระดูกแข็งแรง ระบบประสาททํางานไดดี แตถามีปริมาณแคลเซี่ยมในเลือดสูงเกินไปก็อาจ

ทําใหปลายเสนโลหิตฝอยถูกเกาะดวยแคลเซี่ยม เสนเลือดจะเปราะและแตกงาย เมื่อความดันในหลอดเลือดสูงขึ้น
การที่มีปริมาณแคลเซี่ยมในเลือดมากเกินไป (Hypercalcemia) อาจเกิดจากสาเหตุหลายประการ เชนการ
ทํางานของไตผิดพลาดหรือลมเหลวอยางตอเนื่อง เกิดจากการผิดปกติของฮอรโมนที่ผลิตจากตอมธัยรอยด เกิดจากยา
ประเภทฮอรโมน เชน เอสโตรเจน (Estrogen) และแอนโดรเจน (Androgen) ที่ใชในระหวางการบําบัดมะเร็งเตานม
8 August 2011

หนาที่ 17
ฯลฯ สําหรับผูปวยที่มีปริมาณแคลเซี่ยมในกระแสเลือดต่ํา (Hypocalcemia) อาจเกิดขึ้นไดเพราะเกิดจากการลดการดูด
ซึมของแคลเซี่ยม เนื่องจากมีฮอรโมนจากตอมพาราธัยรอยด (Parathyroid) มากเกินไป, การขาดวิตามิน D, การผิดปกติ
ของการทํางานของไต, กรรมพันธุ, การขาดธาตุแมกนีเซี่ยม ฯลฯ
รายชื่อพืชที่มีแรธาตุแคลเซียมสูงสุด จากรายงานของสถาบันการแพทยแผนไทย กรมการแพทย
กระทรวงสาธารณสุข
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ใบยอ (จ.ปตตานี)
ใบชะพลู
ผักแพว
เห็ดลม
ใบยอ
มะขามสด
แค (ยอด)
ผักกะเฉด
สะเดา (ยอด)
สะแล

841 มก./100 กรัม
601 มก./ 100 กรัม
573 มก./100 กรัม
541 มก./100 กรัม
469 มก./100 กรัม
429 มก./100 กรัม
395 มก./100 กรัม
387 มก./100 กรัม
354 มก./100 กรัม
349 มก./100 กรัม

3. เหล็ก (Fe)

ฮีโมโกลบิ้นเปนสารสีแดงของเซลลเม็ดเลือดแดง มีหนาที่นําออกซิเจนจากปอดสูเนื่อเยื่อตางๆ ถูกสรางขึ้นมาใน
ขณะที่มีการพัฒนาเม็ดเลือดแดงในไขกระดูก ฮีโมโกลบิ้นจะมีธาตุเหล็กอยูตรงกลางโมเลกุล ซึ่งสามารถจับออกซิเจนได
4 อะตอม ในบางกรณีธาตุเหล็กอาจจับออกซิเจนได 1 หรือ 2 อะตอม ทําใหการขนสงออกซิเจนใหกับเซลลหรือเนื้อเยื่อ
ไมเพียงพอ เชน ผูปวยที่เปนธาลาสซีเมีย จะทําใหเนื้อเยื่อไดรับออกซิเจนไมเพียงพอ และมีอันตรายอยางยิ่ง โดยเฉพาะ
เนื้อเยื่อสมอง ยิ่งถาผูปวยอยูในที่ๆ มีออกซิเจนนอยก็อาจจะทําใหเกิดอาการขาดออกซิเจนอยางรุนแรงและเกิดอาการ
“ไหล” ตายได และเชนกันในผูปวยที่พบวาฮีโมโกลบิ้นต่ําก็จะเกิดปญหาเรื่องการไดรับออกซิเจนของเซลลและเนื้อเยื่อ
ตางๆ รวมทั้งขบวนการเมตะโบลิซึ่มของอาหารที่ไดรับเขาไปเพื่อใหเกิดพลังงาน ผูปวยจะมีอาการซึมและงวงนอนอยู
ตลอดเวลา สาเหตุอีกประการหนึ่งคือ ผูปวยไดรับหรือธาตุเหล็กในรางกายต่ํา จึงทําใหสรางฮีโมโกลบิ้นไมเพียงพอ
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หนาที่ 18
รายชื่อผักที่มีธาตุเหล็กสูงสุด 10 อันดับแรก
1. ผักกูด
2. ถั่วฝกยาว
3. ผักแวน
4. เห็ดฟาง
5. พริกหวาน
6. ใบแมงลัก
7. ใบกะเพรา
8. ผักเม็ก
9. มะกอก (ยอด)
10. กระถิน (ยอดออน)

36.3 มก./100 กรัม
26.0 มก./100 กรัม
25.2 มก./100 กรัม
22.2 มก./100 กรัม
17.2 มก./100 กรัม
17.2 มก./100 กรัม
15.1 มก./100 กรัม
11.6 มก./100 กรัม
9.9 มก./100 กรัม
9.2 มก./100 กรัม

4. ฟอสฟอรัส (P)

ดังกลาวมาแลวในตอนตนถึงการยอยอาหารประเภทโปรตีนจากเนื้อสัตว ซึ่งจะไดกรดอะมิโน (Amino acid)
และออรโธฟอสเฟต (Orthophosphate) ในเอ็นไซมตับที่สําคัญ 3 ชนิด มีเอ็นไซมชนิดหนึ่งคือ อัลคาไลน ฟอตเฟส
(Alkaline phosphate) ซึ่งเปนเอ็นไซมยอยออรโธฟอสเฟตใหแตกออกเปนอนุมูลฟอสเฟต (PO43-) และจะเขารวมกับ
แคลเซี่ยมอิออน (Ca2+) ในน้ําเลือดเปนแคลเซี่ยมฟอสเฟต (Ca3(PO4)2) ซึ่งก็คือกระดูกนั่นเอง
กระดู ก ไม ใ ช ส ารแคลเซี่ ย มคาร บ อเนต (CaCO3) อย า งที่ หลายๆ คนเขา ใจ และรั บ ประทานกั นเปนประจํ า
โดยเฉพาะสินคาประเภทนมซึ่งมีการโฆษณาเกี่ยวกับธาตุแคลเซี่ยม เหมาะสําหรับเด็ก สําหรับผูใหญก็รับประทานกันเมื่อ
กระดูกบาง หรือกระดูกพรุน ความจริงแลว แคลเซี่ยมชอลค แคลเซี่ยม-X หรือ แคลเทรต-X ทําใหเกิดแกสคารบอนไดร
ออกไซด (CO2) ในกระเพาะอาหาร และในกระแสโลหิต
CaCO3 + HCl

(กรดในกระเพาะอาหาร)

CaCl2 + H2O + CO2 (คารบอ
 นไดออกไซด)

Ca2+ + 2 Cl-

ตราบเทาที่มนุษยไมไดรับประทานเนื้อสัตว จะไมมีอนุมูลฟอสเฟต (PO43-) มารวมกับแคลเซี่ยมอิออน (Ca2+)
ใหกลายเปนแคลเซี่ยมฟอสเฟต (Ca3(PO4)2: กระดูก) ไปได ผูที่ไมกินเนื้อสัตวจะทําใหกระดูกบาง และพรุนงาย
กระดูกไมใชสารแคลเซี่ยมฟอสเฟตเพียงอยางเดียว แตตองมีแมกนีเซี่ยม (Mg) ดวย กระดูกจึงจะแข็งแกรง
เปรียบเทียบกับถานไมที่ทําจากไมยาง กับถานที่ทําจากไมโกงกาง ซึ่งเมื่อตกลงพื้น ถานชนิดแรกซึ่งเปรียบเหมือนกระดูก
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หนาที่ 19
ไมมีแมก นีเซี่ยมจะไมก ระดอน แตชนิดหลังซึ่ง มีแมกนีเซี่ยมเปนสวนประกอบจะกระเด็นกระดอน จึงนับไดวาเปน
กระดูกที่มีคุณภาพอยางแทจริง ซึ่งก็เปนประโยชนจากธาตุแมกนีเซี่ยม อีกประการหนึ่ง
*ฟอสฟอรัส (P) เปนแรธาตุสําคัญของอนุมูลฟอสเฟต (PO43-)
ตัวอยางปริมาณฟอสฟอรัสในอาหาร
อาหาร (100 กรัม,
ประมาณ 6 ชอนโตะ)
งาดํา
เบคอนอบไมโครเวฟ
ถั่ว
ปลารา
นมผง ซีรีแลค
ปลาราตม
ไขเจียวหั่นฝอย
ปูอัด
เห็ดหูหนูแหง
เตาหูนึ่ง
เตาหูเหลือง
ปลาเสน/ลูกชิ้น/ปลาแผน/
ฮื่อกวย
ปลา/ลูกชิ้น ลวก
เตาหูขาว แข็ง

570
480-533
400-600
400
360-400
325-379
313
282
253
195
178

อาหาร (100 กรัม,
ประมาณ 6 ชอนโตะ)
เตาหูทอด
ปลาซารดีน
ไขปลา
เห็ดหอมแหง
ขาวโพด
ปลาจาระเม็ดทอด
ปลาชอนยาง
ปลาริวกิว / ปลาหวาน
ปลาแซลมอน
เตาหูขาวออน
ลูกเดือย

138

ปลา/ลูกชิ้น ทอด

114

101
62

ขาวโพดเหลืองตม

92

ปริมาณฟอสฟอรัส (มก.)
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ปริมาณฟอสฟอรัส (มก.)
522
430
400-500
377
360
325
306
258
233
190
148

หนาที่ 20

อาหารที่ไมควรรับประทานสําหรับผูปวยมะเร็ง
•
•
•
•
•
•

หัวไชเทา (หัวผักกาด), หนอไม
อาหารที่เขานมเนยทุกชนิด เพราะมี casine (เคซีน) เชน โยเกิรต, นมผง, เนยเหลว, เนยแข็ง และ ขนมที่มีนมเนย
เครื่องดื่ม กาแฟ, เหลา, ไวน, เบียร
น้ําสมสายชู, ของหมักดองเปรี้ยว
ปลาหมึก, กุง, ปู
ผักสด และยอดผักทุกชนิด ตองตมหรือนึ่งที่ 100-105°C เปนเวลา 10-15 นาที เพื่อทําลาย growth hormone

โปรตีน รับประทานได ใหเคี้ยวใหละเอียดที่สุด หรือตมเปอยๆ หรือตมเปอยรับประทานน้ําซุป
(อาหารประเภทเนื้อสัตวมีสาร casine ทุกชนิด แตมีนอย)
หมายเหตุ สารเคซีน (casine) เปนอะมิโนชนิดหนึ่ง กระตุนการเจริญเติบโตของเซลลมะเร็ง มนุษยใชสารเคซีน 20
หนวย สรางเซลลรางกายได 1 หนวย ในขณะที่เซลลมะเร็ง เคซีนเพียง 2 หนวย สรางตัวเองได 1 หนวย
• ผูปวยที่เปนมะเร็งอวัยวะบงเพศ เชน มะเร็งตอมลูกหมาก มะเร็งเตานม มะเร็งมดลูกและรังไข หามรับประทานอาหาร
ที่มีกระตุนฮอรโมนเพศโดยเด็ดขาด เชน มะพราวออน, โสมตางๆ หรือสมุนไพรอื่นๆ ที่กระตุนกําหนัด
• งดผลไมสดทุกชนิด และน้ําผักปน
• น้ําผลไมทุกชนิด ใหนําไปตมใหเดือดเสียกอน ปลอยใหเย็น กรอกใสขวดแชเย็น จึงรับประทานได
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