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มะเร็งเป็ นโรคอันตรายที่ก่อให้เกิดปญั หาแก่วงการสาธารณสุขทัวโลก
่
สถิตทิ วโลกในปี
ั่
2012
พบว่า จากจานวนประชากร 7 พันกว่าล้านคน พบอัตราการตายจากโรคมะเร็งสูงถึง 8.2 ล้านคนทัวโลก
่
โดยผู้ชายพบเป็ นมะเร็ง ปอดมากที่สุ ด และผู้ห ญิง เป็ นมะเร็ง เต้านมมากที่สุ ด และมีผู้ป่ว ยมะเร็ง ใหม่
เพิม่ ขึน้ 14.1 ล้านคน ส่วนในประเทศไทยในปี เดียวกัน จากจานวนประชากรเกือบ 67 ล้านคน พบ
ผูเ้ สียชีวติ ด้วยมะเร็งสูงถึง 63,272 คน โดยพบมะเร็งปอดและมะเร็งเต้านมในเพศชายและเพสหญิงสูงสุด
ตามลาดับ
สาเหตุของมะเร็ง นัน้ มาจากอาหารและการดาเนินชีวติ สูงถึง 70% ปจั จัยจากพันธุกรรมเพียง
10% นอกจากนัน้ ก็มาจากสาเหตุ อ่ ืนๆ เช่น ไวรัส และมลพิษต่ างๆ เป็ นต้น จากปจั จัยและสาเหตุ
ดังกล่าว การทานอาหารทีถ่ ูกต้องจึงเป็ นวิธกี ารหนึ่งในการป้องกันมะเร็งได้ดที ส่ี ุด ซึ่งความเป็ นจริงแล้ว
อาจช่วยป้องกันโรคต่างๆ ได้อกี หลายโรค เช่น โรคเบาหวาน โรคความดัน และโรคหัวใจและหลอดเลือด
เป็นต้น
สารอาหารที่ดีในแต่ ละวัน ควรประกอบด้วย สารอาหารหลัก (Macronutrient) สารอาหารรอง
(Micronutrient) และเส้นใยอาหาร (Fiber)
สารอาหารหลัก ก็ได้แก่ อาหารพวกคาร์โบไฮเดรท ไขมัน และโปรตีน
สารอาหารรอง ก็ได้แก่ สารต้านอนุมลู อิสระ ไฟโตเคมีคอล และโพโลแซคคาไรด์
เส้นใยอาหาร นัน้ มีทงั ้ ชนิดละลายน้า และไม่ละลายน้า
“การทานพืช ผัก ผลไม้ท่ีดีท่ีสุ ด ควรทานให้ม ีค วามแตกต่ า งกัน ให้ม ากที่สุ ด โดยให้ม ีค วาม
แตกต่างไม่น้อยกว่า 10 ชนิด ในทุกวัน หรืออย่างน้อยที่สุดให้แตกต่างกันไม่น้อยกว่า 10 ชนิด ในหนึ่ง
สัปดาห์”

สารต้ านอนุมูลอิ สระจากพืช ช่วยลดการเป็ นโรคหัวใจ ลดคลอเลสเตอรอล ชะลอความแก่ ลด
อาการอักเสบ และลดการทาลายเซลล์
สารไฟโตเคมิ คอลในพืช ช่วยป้องกันโรคได้มากมาย เสริมความสมบูรณ์และกระตุ้นภูมคิ ุม้ กัน
ยับยัง้ และชะลอความรุนแรงของมะเร็งในทุกระยะ
สารพวกใยอาหารจากพืช ช่วยป้องกันมะเร็งและช่วยพืน้ ตัวจากมะเร็ง บรรเทาผลข้างเคียงจาก
เคมีบาบัด ใช้รกั ษามะเร็งหรือ ใช้ร่ว มกับการรักษาอื่นๆ ได้อย่างปลอดภัย มีรายงานพบว่า การทาน
มังสวิ รตั ิ สามารถลดความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตจากมะเร็งลงถึง 39%
สารต้านอนุ มลู อิสระ เช่น แคโรทีน พบในพืชทีม่ สี ตี ่างๆ ลูเทอีน พบในพืชใบเขียวเช่น ปวยเล้ง
และคะน้า ไลโคปีน พบในมะเขือเทศ ฟกั ข้าว แตงโม ฝรัง่ องุ่นแดง วิตามินเอ จากมันเทศ แครอท ฟกั
ข้าว วิตามินซี จากพืชตระกูลส้ม บล็อกโคลี พริกไทยสด วิตามินอี จากมะม่วง ผักใบ เขียวเข้ม น้ ามันรา
ข้าว น้ามันดอกคาฝอย เป็ นต้น ในเมล็ดองุ่นมีสาร OPG ซึ่ งมีคณ
ุ สมบัติเป็ นสารต้ านอนุมูลอิ สระที่
สูงมาก
สารไฟโตเคมิคอล มี 4 กลุ่มใหญ่
1. กลุ่มอินโดล (Indole) พบในดอกกะหล่า บล็อกโคลี
2. ไอโซไทโอไซยาเนต (Isothiocyanate) จากดอกกะหล่า คะน้า
3. ฟลาโวนอยด์ (Flavonoid) จากหัวหอม พืชตระกูลส้ม ผลเบอร์ร่ี
4. ไอโซฟลาโวน (Isoflavone) พบมากใน ถัวเหลื
่ อง ซึง่ มีสาระสาคัญคือ เจนิสติน (Genistine)
ซึง่ สามารถยับยัง้ มะเร็ง นอกจากนี้สารตัวนี้สามารถยับยัง้ โรคหัวใจได้ 80% มะเร็งเต้านม
26% สมองขาดเลือด 41% และหัวใจวาย 29%
“ดังนัน้ เพื่อประโยชน์ ของร่างกายในการป้องกันมะเร็งและโรคอื่นๆ ควรทานผักและผลไม้ท่มี สี ี
ต่างๆ ซึง่ มี 6 สีหลัก ให้มากทีส่ ุด และครบในหนึ่งสัปดาห์”

โดยพืชสีแดง มีสารไลโคปีน และแอนโทไซยานินอยูส่ งู
ผักผลไม้สมี ว่ ง มีสารพวก มีสารแอนโทไซยานิน และฟลาโวนอยด์
ผักผลไม้สนี ้าเงิน มีสารพวก ฟีโนลิก และแอนโทไซยานิน
ผักผลไม้สเี ขียว มีสารพวก ลูทนี และคลอโรฟิลล์
ผักผลไม้สเี หลือง มีสารพวก ลูทนี และวิตามินซี
ผักผลไม้สสี ม้ มีสารพวก คาร์โรทีนอยด์ และฟลาโวนอยด์
อาหารประเภทเส้นใย มีองค์ประกอบหลักดังนี้
เส้นใยที่ละลายน้า เช่น อินนูลนี เพคตีน
เส้นใยที่ไม่ละลายน้า เช่น เบตากลูแคนส์ เซลลูโลส ลิกนิน
การทานอาหารทีม่ เี ส้นใย จะลดอัตราเสีย่ งต่ อโรคหัวใจและหลอดเลือด ช่วยให้อมิ่ ท้องและลดน้ าหนักตัว
ทาให้มชี วี ติ ทีย่ นื ยาว หน่วยงานทางอาหารและโภชนาการของสหรัฐอเมริกา แนะนาว่า ควรทานอาหาร
ที่มีเส้นใยอย่างน้ อย 20-35 กรัม ในหนึ่ งวัน เพื่อสุขภาพที่ดี
นอกจากผักและผลไม้ตามที่ แนะนาข้างต้ นแล้ว การทานอาหารที่ มีเครื่องเทศสูง จะลด
การเสี่ยงต่ อการเป็ นโรคมะเร็ง น้ ามันหอมระเหยจากกานพลู จากตะไคร้ สามารถป้องกันและยับยัง้
เซลล์มะเร็งได้เป็นอย่างดี ขมิน้ ไพล และพริก สามารถยับยัง้ และฆ่าเซลล์มะเร็งได้หลายชนิด
สุดท้ายเพื่อสุขภาพทีส่ มบูรณ์และห่างไกลจากโรคมะเร็งและโรคต่างๆ ควรรับประทานเห็ดเช่น
เห็ด หอม (ชิทาเก, Shitake) เห็ดไมทาเก (Maitake) เป็ นต้น ซึ่งเห็ดเหล่ านี้สามารถยับยัง้ และฆ่า
เซลล์มะเร็งได้หลายชนิด นอกจากนี้ยงั เพิม่ ภูมติ ้านทานให้แก่ร่างกาย และหากไม่เป็ นการรบกวนเงินใน
กระเป๋ามากนัก การทานโสม ซึ่งมีสาระสาคัญหลายชนิด เช่น จินเซนโนไซด์ (Ginsenoside) สามารถ
ป้องกันเซลล์มะเร็งตับ ป้องกันการเกิดมะเร็ง ช่วยกระตุ้นภูมติ ้านทานให้แก่ ร่างกาย และโสมยังมีสาร
พวกกากใยอาหารทีส่ งู ด้วย

ขอให้ผอู้ ่านทุกคนเลือกทานผักผลไม้ทด่ี ี มีอายุทย่ี นื ยาวและห่างไกลจากมะเร็ง
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