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สรุปบทความ
อาหารที่ดีคือ อาหารที่ถูกสุขลักษณะ มีคุณภาพ และปริมาณที่เหมาะสม อาหารทีด่ ีมีส่วนช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็ง ชะลอการ
ดาเนินโรคมะเร็ง และช่วยให้การรักษามะเร็งได้ประสิทธิภาพมากขึ้น
เคล็ดลับในการกินอาหารเพื่อป้องกันโรคมะเร็ง 1) รักษาสุขภาพให้แข็งแรง ดูแลน้าหนักให้อยู่ในเกณฑ์เหมาะสม 2) ทานผัก
ผลไม้ให้ได้ครึ่งของอาหารแต่ละมื้อ โดยเลือกทานผัก ผลไม้หลากสี 3) จากัดประเภทเนื้อสัตว์ทมี่ ีสีแดง 4) เลือกทานอาหารที่มปี ระโยชน์ เน้น
อาหารอ่อนเค็ม หวานน้อย และไขมันต่า 5) หลีกเลี่ยงอาหารที่ไหม้เกรียม 6) เน้นทานอาหารที่เตรียมและเก็บรักษาอย่างถูกสุขลักษณะ 7)
งดเครื่องดื่มทีม่ ีแอลกอฮอล์ งดการสูบบุหรี่
ผู้ป่วยมะเร็งมักมีปญ
ั หาโภชนาการซึ่งมีผลกระทบจากตัวโรคมะเร็งหรือการรักษา อันได้แก่ การเบื่อหาร คลื่นไส้ อาเจียน แผลใน
ปาก การรับรู้รสและกลิ่นที่เปลี่ยนไป หรืออาการซึมเศร้า การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทานอาหาร การเปลี่ยนชนิดหรือประเภทของอาหารมี
ส่วนช่วยให้ผู้ป่วยมะเร็งปรับตัวกับการรับประทานอาหารและภาวะโภชนาการที่ดีขึ้น

บทนำ

3. จากัดประเภทเนือสัตว์ที่มสี ีแดง

อาหารมีส่วนเกี่ยวข้องกับโรคมะเร็ง

กล่าวคือ

4. เลือกทานอาหารทีม่ ีประโยชน์ เน้นอาหารอ่อนเค็ม

อาหารที่ไม่ดีหรือไม่เหมาะสมอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิด

หวานน้อย และไขมันต่า

โรคมะเร็ง ในทางตรงกันข้าม อาหารที่ดีจะสามารถป้องกัน

5. หลีกเลี่ยงอาหารทีไ่ หม้เกรียม

การเกิดโรคมะเร็งได้ อาหารทีด่ คี ืออาหารที่ถูกสุขลักษณะ

6. เน้นทานอาหารที่เตรียมและเก็บรักษาอย่างถูก

มีคุณภาพ และปริมาณที่เหมาะสม ซึ่งอาหารที่ดจี ะช่วย
ชะลอการดาเนินของโรคมะเร็งได้ และ ยังช่วยเสริมสร้าง
ร่างกายให้ฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว

ในกรณีของผู้ป่วย

โรคมะเร็งที่ได้รับการรักษา เช่น การผ่าตัด การได้รับยาเคมี
บาบัด หรือ การรักษาด้วยการฉายแสง
เคล็ดลับกำรป้องกันมะเร็ง
1. รักษาสุขภาพให้แข็งแรง ดูแลนาหนักให้อยู่ในเกณฑ์
เหมาะสม
2. ทานผัก ผลไม้ให้ได้ครึ่งของอาหารแต่ละมือ โดยเลือก
ทานผัก ผลไม้หลากสี

สุขลักษณะ
7. งดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ งดการสูบบุหรี่
1. รักษำสุขภำพให้แข็งแรง ดูแลนำหนักให้อยู่ใน
เกณฑ์เหมำะสม
นาหนักตัวที่ผอมเกินไปจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการ
ขาดสารอาหาร ส่วนนาหนักตัวที่มากเกินไปจะเพิ่มความ
เสี่ยงต่อการเกิดโรคเรือรังต่างๆ รวมทังเพิ่มความเสี่ยงต่อ
การเกิดมะเร็งหลายชนิด เช่น มะเร็งเต้านม, มะเร็งมดลูก,
มะเร็งหลอดอาหาร, มะเร็งถุงนาดี, มะเร็งลาไส้มะเร็งตับ
อ่อน, มะเร็งไทรอยด์
น้ำหนักเท่ำไรจึงจะเหมำะสม สามารถประเมิน
ความเหมาะสมของนาหนัก จากค่ าดั ชนี มวลกาย (Body
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Mass Index; BMI) จากการคานวณแล้วเปรียบเทียบ
สภาวะนาหนักตัว เพื่อประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพต่อ
การเกิดโรคต่างๆ ซึ่งมีสูตรคานวณดังนี
BMI = นาหนัก (กิโลกรัม) / ส่วนสูง2(เมตร)
เช่น ถ้าส่วนสูง 160 ซม. นาหนัก 70 กก.
BMI = 70/(1.6)2 = 27.3 kg/m2 การแปลผลจากการ
คานวณ ดังนี
ดัชนีมวลกาย
(BMI)
18.5 – 22.9
23 – 24.9
25 – 29.9
มากกว่า 30

สภาวะ

ความเสี่ยง
ต่อสุขภาพ
ปกติ
เล็กน้อย
ปานกลาง
รุนแรง

ปกติ
นาหนักเกิน
โรคอ้วน
โรคอ้วนมาก

2. ทำนผัก ผลไม้ให้ได้ครึ่งหนึ่งของอำหำรแต่ละมือ
โดยเลือกทำนผัก ผลไม้
ผั ก และผลไม้ จะอุ ด มไปด้ ว ยสารต้ า นมะเร็ ง
เนื่ อ งจากเป็ น แหล่ งของสารต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระหลายชนิ ด
รวมทังมีใยอาหารซึ่งช่วยลดความเสี่ยงต่อมะเร็งชนิดต่างๆ
เช่ น มะเร็ ง เต้ า นม มะเร็ ง กระเพาะอาหาร ดั ง นั น ควร
รับประทานผักผลไม้ให้ได้ปริมาณครึ่งหนึ่งของอาหารในแต่
ละมือ
ตัวอย่าง ผักผลไม้กลุ่มต่างๆ ที่มีคุณสมบัติต้านมะเร็ง
กลุ่มผัก/ผลไม้
ผัก/ผลไม้สีเขียว
เช่น คะน้า ตาลึง
ผัก/ผลไม้สีส้ม-เหลือง
เช่น แครอท ฟักทอง
ผัก/ผลไม้สีนาเงิน ม่วง แดง
เช่น หัวบีท เชอร์รี่ องุ่นม่วงและ
แดง
ผักตระกูลกะหล่า
เช่น บรอคโคลี กะหล่าปลี หัว
ผักกาด

สารต้านมะเร็ง
คลอโรฟิลล์
สารคาโรทีนอยด์
สารแอนโทไซยานิน

เกร็ดน่ำรู้
สารสกัด ต่างจาก สารตามธรรมชาติ
ผัก/ผลไม้ที่เป็นแหล่งของ วิตามินเอและเบต้าแค
โรทีน ช่วยต่อต้านมะเร็งหลายชนิด แต่ สารสกัดแยก
วิตามินเอและเบต้าแคโรทีน เพิ่มความเสี่ยงต่อมะเร็งปอด
ผัก/ผลไม้ที่เป็นแหล่งของ ไลโคปีน ช่วยต่อต้าน
มะเร็งหลายชนิด แต่ สารสกัดแยกไลโคปีนเพิ่มความเสีย่ ง
ต่อมะเร็งต่อมลูกหมาก
3. จำกัดประเภทเนือสัตว์ที่มีสีแดง
เนือสัตว์ที่มีสีแดง เช่น เนือวัว เนือหมู เนือแกะ
เนือแพะ เป็นแหล่งของโปรตีนที่ดี แต่ก็เป็นอาหารประเภท
ไขมั น สู ง เช่ น เดี ย วกั บ เนื อสั ต ว์ ที่ ผ่ า นกระบวนการ หาก
รั บ ประทานทานในปริ ม าณมากอาจเพิ่ ม ความเสี่ ย งต่ อ
มะเร็ ง ล าไส้ ใ หญ่ ไ ด้ อย่ า งไรก็ ต าม หากรั บ ประทานใน
ปริมาณที่เหมาะสม ตามคาแนะนาในธงโภชนาการก็จ ะ
ส่ ง ผลตั ว ที่ ผ อมเกิ น ไปจะเพิ่ ม ความเสี่ ย งต่ อ การขาด
สารอาหาร ส่วนนาหนักตัวที่มากเกินไปจะเพิ่มความเสี่ยง
ต่ อ การเกิ ด โรคเรื อรั ง ต่ า งๆ รวมทั งเพิ่ ม ความเสี่ ย งต่ อ
สุขภาพ
4. เลือกทำนอำหำรที่มีประโยชน์ เน้นอำหำรอ่อนเค็ม
หวำนน้อย และไขมันต่ำ
การเลื อกรั บประทานอาหารป้อ งกัน มะเร็ ง ใช้
หลักการเดียวกับอาหารป้องกันโรคโดยทั่วไป คือมีลักษณะ
อ่อนเค็ม หวานน้อย และไขมันต่า

สารอินโดล
(สารจับสารก่อมะเร็งและขับ
สารพิษเคมี)

5. หลีกเลี่ยงอำหำรที่ไหม้เกรียม
อาหารที่ไหม้เกรียม มักจะมีสารไนโตรซามีน ซึ่ง
สามารถก่อให้เกิดโรคมะเร็งต่างๆ เช่น มะเร็งตับ มะเร็ง
หลอดอาหาร มะเร็ งกระเพาะอาหาร มะเร็ งปอด และ
มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ เป็นต้น
แหล่งอาหารที่มักพบไนโตรซามีน
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-

อาหารปิ้งย่างที่ไหมเกรียม

 เกิดแผลในช่องปาก

-

เนือสัตว์ที่มีการเติมดินประสิวหรื อโพแทสเซียม

 ปัญหาเหงือกและฟัน

ไนเตรทเพื่อเป็นสารกันบูดและถนอมอาหาร

 คลื่นไส้/อาเจียน

- อาหารหมักดอง
6. เน้นรับประทำนอำหำรที่เตรียมและเก็บรักษำอย่ำง
ถูกสุขลักษณะ
อาหารที่เก็บรักษาไม่ดี อาจเป็นแหล่งสะสมของ
สารอัลฟลาทอกซิน ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งชนิดหนึ่งที่สร้าง

 ท้องเสีย
 ท้องผูก
 อาการอ่อนเพลียหรือซึมเศร้า
เทคนิคที่ช่วยให้ผู้ป่วยมะเร็งรับประทานอาหาร

ขึนจากเชือราที่เจริญเติบโตได้ดีในอากาศร้อนและมี

ให้ได้มากขึน

ความชืน

1. รับประทานครังละไม่มากแต่บ่อยครัง โดยเลือกทาน
สารอัลฟลาทอกซิน เป็นภัยใกล้ตวั ที่พบได้ง่ายใน

อาหารที่ให้พลังงานและโปรตีนสูง

อาหารแห้งที่เก็บรักษาไม่ดี ได้แก่ ถั่วลิสง ข้าวโพด พริก

2. หากการรับรสของอาหารเปลีย่ นไป ควรหลีกเลี่ยงการ

แห้ง กระเทียม เต้าเจียว เต้าหู้ยี เมล็ดฝ้าย ข้าวฟ่าง และ

รับประทานอาหารที่ชอบ ในช่วงของการรักษา

มันสาปะหลัง ซึ่งความร้อนจากการต้มหรือทอดไม่สามารถ

3. งดสิ่งที่มีผลต่อการเปลีย่ นแปลงการรับรสของอาหาร

ทาลายสารนีได้ เมื่อรับประทานในปริมาณมาก อาจมี
อาการท้องเดิน อาเจียน และ อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการ

เช่น เหล้า บุหรี่ นายาบ้วนปาก
4. รับประทานอาหารที่เป็นของเหลวเสริมเมื่อมีอาการ

เป็นมะเร็ง โดยเฉพาะมะเร็งตับ หากรับประทานสารนีเป็น

เบื่ออาหาร หรือเมื่อรับประทานอาหารที่เป็นของแข็ง

ระยะเวลานาน
7. งดเครือ่ งดื่มที่มีแอลกอฮอล์ งดกำรสูบบุหรี่
การดื่มเครื่องดื่มทีม่ ีแอลกอฮอล์ในปริมาณมาก

ได้น้อยกว่าความต้องการของร่างกาย
5. เลือกรับประทานอาหารที่มีสมุนไพรหรือเครื่องเทศ

เป็นประจาจะเพิม่ ความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งหลายชนิด

6. พยายามให้ผู้ป่วยอยู่ในบรรยากาศที่ดี

เช่น มะเร็งช่องปาก มะเร็งกล่องเสียง มะเร็งเต้านม มะเร็ง

7. ตกแต่งจานหรือภาชนะต่างๆ ด้วยสีสันที่สวยงาม น่า

ลาไส้ และมะเร็งตับ หากมีการสูบบุหรี่ร่วมด้วยความเสีย่ ง
ต่อการเกิดมะเร็งจะยิ่งเพิม่ ขึน นอกจากนี ควรออกกาลัง
กายเป็นประจา พักผ่อนให้เพียงพอ และหมั่นตรวจเช็ค

เพื่อช่วยกระตุ้นต่อมรับรส

ดึงดูดใจ
8. ให้กาลังใจแก่ผู้ป่วยอย่างสม่าเสมอ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ป่วย
รับประทานอาหารได้มากขึน

สุขภาพสม่าเสมอเพื่อการป้องกันการเกิดโรคมะเร็ง
กำรรักษำโรคมะเร็งอำจจะมีผลกระทบต่อภำวะ
โภชนำกำร
การรักษาโรคมะเร็งอาจจะมีผลกระทบต่อภาวะ
โภชนาการ ดังนี
 เบื่ออาหาร
 การรับลดและกลิ่นเปลีย่ นไป
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เทคนิคที่ช่วยทาให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งที่มีผลข้างเคียงจากการรักษา รับประทานอาหารได้มากขึน มีเคล็ดลับดังต่อไปนี
ผลข้างเคียง
อิ่มเร็ว เบื่ออาหาร

วิธีการแก้ไข



ทานน้อยๆ แต่บ่อยครัง เน้นอาหารทีพ่ ลังงานและโปรตีนสูง
เสริมด้วยของเหลวที่พลังงานและโปรตีนสูงในระหว่างมือ

กลืนลาบาก





ปรับรูปแบบอาหารที่ง่ายต่อการกลืน
เลี่ยงอาหารที่แห้ง เลือกอาหารที่ออ่ นนิม่ หรือมีนาปน
ใช้หลอดในการช่วยดูด และใช้ช้อนในการช่วยกลืน

ปากแห้ง






อมนาแข็ง
เลือกอาหารที่อ่อนนิ่ม และมีนาปน
ทานอาหารคาละเล็กๆ
ดื่มนาและของเหลงบ่อยๆ ในระหว่างวัน

เยื่อบุในช่องปาก/
หลอดอาหารอักเสบ





เลี่ยงนาผลไม้รสเปรียว อาหารรสเค็ม
เลี่ยงอาหารที่แห้ง เลือกอาหารที่ออ่ นนิม่ หรือบดเป็นชินเล็กๆ
งดการสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

คลื่นไส้ อาเจียน






ทานน้อยๆ แต่บ่อยครัง เน้นอาหารทีพ่ ลังงานและโปรตีนสูง
เลือกทานอาหารแห้ง เช่นแครกเกอร์ ขนมปังแห้ง
จิบนาทุก 10-15 นาทีหลังอาเจียน และนอนหัวสูง
นาขิง หรือชาร้อนอาจช่วยได้

ท้องเสีย








ทานน้อยๆ แต่บ่อยครัง
ปรับเปลี่ยนชนิดใยอาหาร (ชนิดละลายนา/ชนิดไม่ละลายนา)
เลี่ยงนมและผลิตภัณฑ์จากนม หากทานแล้วท้องเสีย
เลี่ยงอาหารที่หวานจัด มันจัด
เลี่ยงเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนและเครื่องดื่มที่มีแก๊ส
ดื่มเครื่องดื่มเกลือแร่ หากท้องเสียมาก

ท้องผูก





ดื่มนาให้เพียงพออย่างน้อย 8-10 แก้วต่อวัน
เพิ่มใยอาหาร จากการทานผักและผลไม้
เลี่ยงเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนและเครื่องดื่มที่มีแก๊ส
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เพื่องานต่อการกลืน

The Thai @ancer
ตัวอย่ำงเมนูอำหำร
เส้นหมี่ปลาดุกสมุนไพร

สมูทตี้โฮมเมด

ส่วนผสม (สาหรับ 2 ที)่

ส่วนผสม (สาหรับ 1 ที)่

1. เนือปลาดุกแล่

200

กรัม

ชันที่ 1

2. ขมินผง

1/2

ช้อนชา

มะม่วงสุก

1/2

ลูก

3. กระเทียมสับ

1/2

ช้อนโต๊ะ

โยเกิรต์ รสธรรมชาติ

1/2

ถ้วย

4. ข่าขูด

1/4

ช้อนชา

นาเชื่อม

1/4

ออนซ์

5. นามะนาว

1/2

ช้อนชา

นาแข็งหลอดเล็ก

4

ออนซ์

6. เกลือป่น

1/4

ช้อนชา

ชันที่ 2

7. นามันพืชสาหรับทอด 1/4

ถ้วยตวง

กล้วยหอมสุก

1/2

ลูก

1 1/2 ถ้วยตวง

สตรอว์เบอร์รี

5

ลูก

8. เส้นหมีล่ วก
ส่วนผสมนาจิม

(อาจใช้บลูเบอร์รีแทนได้)

นาจิมไก่

1/4

ถ้วยตวง

โยเกิรต์ รสธรรมชาติ

1/2

ถ้วย

นาปลา

1

ช้อนโต๊ะ

นามะนาวสด

1/4

ออนซ์

นามะนาว

1

ช้อนโต๊ะ

นาเชื่อม

1/4

ออนซ์

ต้นหอมซอย, ผักชีลาวสับ

เล็กน้อย

นาแข็งหลอดเล็ก

4

ออนซ์

วิธีทา

วิธีทา

1. ล้างปลาดุกด้วยเกลือให้เมือกหมด แล่เอาแต่เนือทัง
สองด้าน หั่นเป็นชิน

1. หั่นมะม่วงสุกเป็นชินเล็กๆ เพื่อปั่นได้ง่าย นา
ส่วนผสมในชันที่ 1 ทังหมดปั่นรวมกันจนละเอียด

2. ผสมขมินผง กระเทียมสับ ข่าขูด มะนาวและ เกลือ
เข้าด้วยกัน คลุกให้เข้ากัน หมักทิงไว้ประมาณ 15
นาที แล้วนามาทอดให้สุก

เป็นสมูทตีตักใส่แก้ว พักทิงไว้
2. หั่นกล้วยหอมสุกและสตรอว์เบอร์รีเป็นชินเล็กๆ เพื่อ
ปั่นได้ง่าย นาส่วนผสมในชันที่ 2 ทังหมด ปั่นรวมกัน

3. ผสมนาจิมไก่ นาปลา มะนาว ต้นหอมซอยและผักชี
ลาวเข้าด้วยกันแล้วพักไว้

จนละเอียดเป็นสมูทตี เติมลงในแก้วที่พักทิงไว้ใน
ขันตอนที่ 1 จนเต็มแก้ว

4. จัดผักสลัด เส้นหมี่ใส่จาน วางเนือปลาดุกทอดและ
ราดนาจิมให้ทั่ว
พลังงานและสารอาหารต่อ 1 ที่
พลังงาน
496.65 กิโลแคลอรี
คาร์โบไฮเดรต
44.31 กรัม
โปรตีน
26.44 กรัม
ไขมัน
22.49 กรัม

3. ตกแต่งด้วยใบสะระแหน่ให้สวยงาม พร้อมเสิร์ฟ
พลังงานและสารอาหารต่อ 1 ที่
พลังงาน
316.18 กิโลแคลอรี
คาร์โบไฮเดรต
62.63 กรัม
โปรตีน
7.36 กรัม
ไขมัน
4.62 กรัม
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แปะก๊วยตุ๋นนมสด
ส่วนผสม (สาหรับ 1 ที)่
เม็ดแปะก๊วยต้ม

1/4

ถ้วยตวง

นาตาลทราย

3

ช้อนโต๊ะ

ใบเตยหอมตัดเป็นท่อน

1

ใบ

นมสดรสจืด

1

ถ้วยตวง

เผือกหั่นเป็นชิน

2

ช้อนโต๊ะ

วิธีทา
1. ต้มแปะก๊วยและเผือกในนมสดครึง่ ส่วนพร้อม ใบเตย
พอเดือดเติมนาตาลทราย
2. ต้มต่อไปอีกประมาณ 5 นาที เพื่อให้แปะก๊วยเหนียว
ขึนจากนันเติมนมสดทีเ่ หลืออีกครึง่ ส่วน
3. ใส่ถ้วยพร้อมเสิร์ฟ หากชอบรับประทานเย็นให้ตังทิง
ไว้จนเย็น จึงนาไปแช่ให้เย็นจัดก่อนเสิร์ฟ
พลังงานและสารอาหารต่อ 1 ที่
พลังงาน
358.62 กิโลแคลอรี
คาร์โบไฮเดรต
64.19 กรัม
โปรตีน
8.51 กรัม
ไขมัน
8.13 กรัม

เอกสำรอ้ำงอิง
1. พ.อ.นพ.อุปถัมภ์ ศุภสินธุ์, พ.ต.นพ.ขุนทอง พีชาตะนันท์, อุษณีย์ ยะตินน
ั ท์. หนังสือ”กินอย่างไรเมือ่ เป็ นมะเร็ง . พิมพ์
ครัง้ ที่ 1 กรกฎาคม 2557

© by Thai Society of Clinical Oncology

