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ผู้ป่วยมะเร็งควรมีความรู้ในการกินอาหารเพื่อช่วย

ให้แข็งแรง ช่วยให้ยาเคมีบ�าบัดออกฤทธิ์ฆ่ามะเร็ง

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รักษาได้ต่อเนื่อง

ข้อเตือนใจ 
ผูป่้วยจ�ำนวนหนึง่ตัง้ควำมหวงัไว้กับวติำมินและอำหำรเสริม 

แต่ผลกำรวิจัยพบวำ่ วิตำมินและสำรต้ำนอนุมูลอิสระไม่ได้ช่วยลด
มะเรง็อย่ำงท่ีหลำยคนตัง้ควำมหวงั แต่สิง่ท่ีผูป่้วยควรรู ้คือมีวิตำมิน
บำงตัวเร่งกำรเกิดมะเร็งได้ ถ้ำกินในขนำดที่สูงกว่ำร่ำงกำยจ�ำเป็น
ต้องใช้ และกินติดต่อนำนเป็นปี

วิตำมินเป็นสำรท่ีมีประโยชน์และปลอดภัยถ้ำท่ำนกินจำก
อำหำรที่หลำกหลำยเป็นประจ�ำ จะท�ำให้มีขนำดที่พอเหมำะและ
ไม่สูงมำกจนเกินไป แต่วิตำมินในอำหำรเสริมมีปริมำณสูงกว่ำใน
อำหำรหลำยเท่ำมำก

วิตำมิน ผลกระทบจำกกินเสริมเวลำนำน

วิตำมินซี เสี่ยงเกิดนิ่วในไต,ท้องเสีย,กระเพำะอำหำร
ระคำยเคืองได้

วิตำมินอี เสี่ยงมะเร็งต่อมลูกหมำก
ลดประสิทธิภำพของยำเคมีบ�ำบัดบำงชนิด

เบต้ำแคโรทีน กระตุ้นให้เกิดมะเร็งปอด และมะเร็ง
กระเพำะอำหำรได้

“กองทุนวิจัยมะเร็งโลก (World Cancer Research Fund 
International:WCRF) หำข้อมูลกำรป้องกันมะเร็งจำก www.wcrf.
org” ยืนยันว่ำกำรเสริมเบต้ำแคโรทีนสำมำรถกระตุ้นให้เกิดมะเร็ง
ปอด กำรเสริมวิตำมินเหล่ำนี้จึงต้องระวัง แต่ถ้ำแพทย์สั่งให้ผู้ป่วย
เพรำะมีภำวะขำดวิตำมินสำมำรถกินตำมที่แพทย์สั่งได้ ไม่ไปเร่ง
มะเร็ง

ขอขอบคุณ: รศ.ดร.ภญ.จงจิตร อังคทะวำนิช 
ดิษยชัย ไพรรุ่งเรือง, ตนเลิศ สุวรรณสินธุ์

คณะสหเวชศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

2. กินอาหารโปรตนีสูงร่วมกับอาหารทางการ
แพทย ์เหมำะส�ำหรับผู้ป่วยที่กินอำหำรได้บ้ำง

- ด่ืมเสริมเพียงวันละ 1-2 แก้วระหว่ำงมื้อ
แก้วละ 250 แคลอรี ได้พลังงำนเสริม 250-500 
แคลอรี โปรตีน 10-20 กรัม

3. กินอำหำรทำงกำรแพทย์แทนอำหำร
ธรรมดำทั้งหมดเหมำะส�ำหรับผู้ป่วยท่ีกินอำหำร
ได้น้อยมำก

- ด่ืมม้ือละ 1-2 แก้ว แทนอำหำร
ปกติในหนึ่งวันด่ืม 4-6 แก้ว ให้พลังงำน 
1,000-1,500 แคลอรี โปรตีน 40-60 กรัม

5 ท้องผูก...ล�าไส้ไม่ขยับ
ผู้ป่วยที่มีอำกำรท้องผูก ลองท�ำตำมวิธี ต่อไปนี้
1. ดื่มน�้ำให้เพียงพอ (ประมำณ 6-8 แก้ว) 
2. กินผัก ผลไม้ ที่มีกำกใยสูง (ข้ำวโพด, ส้ม, ผักบุ้ง, 

คะน้ำ) หรือธัญพืชที่ขัดสีน้อย เช่น ข้ำวกล้อง ขนมปังมัลติเกรน
และโฮลเกรนจะมีใยอำหำรสูงซึ่งช่วยให้ระบบขับถ่ำยดีขึ้น 

6 วิตามินและอาหารเสริมชนิดเม็ด : 
   ท�าลายหรือเร่งมะเร็ง

“กองทุนวิจัยมะเร็งโลก (World Cancer Research Fund 
International:WCRF) หำข้อมูลกำรป้องกันมะเร็งจำก www.wcrf.
org” แนะน�ำว่ำไม่ควรใช้วิตำมินและอำหำรเสริมในกำรป้องกัน
มะเร็ง แต่ควรกินอำหำรตำมปกติให้หลำกหลำยและมีสำรอำหำร
ที่ครบถ้วนมำกกว่ำ เพรำะว่ำอำหำรท่ีได้จำกธรรมชำติเป็นแหล่ง
ที่ดีที่สุดของวิตำมินและแร่ธำตุอยู่แล้ว

กินวิตำมินได้จำกอำหำรประเภทไหน
วิตำมินซี  ผลไม้ เช่น ฝรั่ง ส้ม มะนำว กีวี่ สตรอเบอรี่
วิตำมินอี  น�้ำมันพืช ไข่ ถั่ว ผักและผลไม้ต่ำงๆ
วิตำมินดี  รับแสงแดดวันละประมำณ 10 นำที
โฟเลต  ผักใบเขียวเข้มต่ำงๆ ถั่วเมล็ดแห้ง
เบตำ้แคโรทีน ผักที่มีสีเขียวเข้ม เช่น บร็อกโคลี่ ผักคะน้ำ ผัก

กวำงตุ้ง ผักและผลไม้ที่มีสีเหลือง เช่น แครอท 
มะละกอ



4 เม็ดเลือดขาวต�่า..สู้ สู้ !!!
ยำเคมีบ�ำบัดและรงัสอีอกฤทธิแ์รงเพือ่ต่อสูกั้บเซลล์ร้ำย จงึมี

โอกำสกระทบกระเทือนเซลล์ที่ดี เช่น เม็ดเลือด สิ่งส�ำคัญคือจะท�ำ
อย่ำงไรช่วยฟ้ืนให้เม็ดเลือดขำวสงูขึน้ เพือ่รับยำเคมีบ�ำบัดต่อเนือ่ง

ถ้ำผู้ป่วยจะมีควำมเชื่อว่ำกินโปรตีนจำกเน้ือสัตว์หรือนมวัว
จะไปเร่งมะเร็ง ขอชี้แจงให้ผู้ป่วยทรำบควำมจริงว่ำ มีงำนวิจัย
สรุปยนืยนัว่ำกำรกินอำหำรประเภทโปรตนีจะช่วยให้ผลกำรรักษำ
โรคมะเร็งได้ผลดีมำกขึ้น อยู่โรงพยำบำลสั้นลง และไม่ได้ไปเร่ง
มะเร็งแต่อย่ำงใด

ถ้ำกินโปรตนีน้อย ถอืเป็นเรือ่งน่ำเสยีดำย เรำลงทนุค่ำรักษำ
ไปมำก แต่ต้องมำหยุดชะงักเพรำะท่ำนมีน�้ำหนักลด ผอมแห้ง จน
สุดท้ำยร่ำงกำยสู้กำรรักษำไม่ไหว

เคล็ดลับ กำรกินอำหำรเพื่อป้องกันไม่ให้เม็ดเลือดขำวต�่ำ
1. กินอาหารท่ีมีโปรตีนสูง ในวันหนึ่งควรกินโปรตีน

ประมำณ 50-80 กรัม โดยปริมำณขึ้นกับน�้ำหนักตัวว่ำมำก
หรือน้อย

ตัวอย่ำง เช่น น�้ำหนัก 50 กิโลกรัม ควรกินโปรตีนเท่ำกับ 
50 x 1.2 ประมำณ 60 กรัมต่อวัน

เคล็ดลับ กำรกินอำหำรเพื่อฟื้นฟูไม่ให้เม็ดเลือดขำวต�่ำ
ตัวอย่ำง อำหำรที่มีโปรตีน 50 กรัม และ 70 กรัม สำมำรถ

แบ่งกินใน 1 วันได้ดังนี้

มื้ออำหำร โปรตีน 50 กรัม โปรตีน 70 กรัม

มื้อเช้ำ กระเพรำหมู ไม่ใส่พริก 
2 ช้อนโต๊ะ

กระเพรำหมู ไม่ใส่พริก 3 
ช้อนโต๊ะ ไข่ดำว 1 ฟอง

มื้อสำย นมวัวไขมันต�่ำหรือ
นมถ่ัวเหลือง 1 แก้ว 
(240 ml)

นมวัวไขมันต�่ำหรือนมถั่ว
เหลือง 1 แก้ว 
(240 ml)

มื้อเที่ยง เต้ำหู้ทรงเครื่อง 2 ช้อน
โต๊ะ ไข่ตุ๋น 1 ฟอง

เต้ำหูท้รงเคร่ืองกับอกไก่อบ
ซอสอย่ำงละ 3 ช้อนโต๊ะ

มื้อเย็น ปลำนึ่งมะนำวกับไก่ผัด
ขิง อย่ำงละ 2 ช้อนโต๊ะ

ปลำนึ่งมะนำวกับไก่ผัดขิง 
อย่ำงละ 2 ช้อนโต๊ะกุ้งอบ
ซอส 5 ตัว

ทุก ม้ือ กินคู ่ กับข ้ำว
สวย 1-2 ทัพพีจะได้
รับโปรตีนรวม 50 กรัม

ทุกม้ือ กินคู ่กับข้ำวสวย 
1-2 ทัพพีจะได้รับโปรตีน
รวม 70 กรัม

กินอย่างไร เมื่อได้รับยาเคมีบ�าบัด
ช่วงนี้ผู ้ป่วยอำจได้รับค�ำบอกให้งดเนื้อสัตว์ทุกชนิด งด

น�้ำตำล รู้สึกสับสน คู่มือนี้จะคลำยควำมสับสน ให้ผู้ป่วยม่ันใจ 
จริง ๆ ว่ำกินอย่ำงไร ช่วยให้สู้มะเร็งได้อย่ำงแท้จริง อำกำรที่เกิด
ขึ้นในช่วงรับเคมีบ�ำบัดหรือฉำยแสงจะบรรเทำได้ อำหำรมีส่วน
ส�ำคัญช่วยฟื้นฟูร่ำงกำย ดังค�ำแนะน�ำต่อไปนี้

1 ท�าอย่างไร...เมื่อไม่อยากกิน
ถ้ำเบ่ืออำหำร กินไม่ลง กินอะไรก็ไม่อร่อย อำจเกิดจำก

สำเหตุต่ำง ๆ ดังนี้
1. รับรสชำติ เพ้ียน เม่ือรับเคมีบ�ำบัดอำจท�ำให้ล้ินรับรส

เพี้ยน จมูกรับกลิ่นเปลี่ยนไป จะเป็นแค่ชั่วครำว อย่ำเพิ่งหงุดหงิด 
ค�ำแนะน�ำ ให้ลองปรุงรสด้วยมะนำวหรือผักสมุนไพรจะ

ช่วยชูรสชำติให้ดีขึ้นได้
2. อิ่มเร็ว
ค�ำแนะน�ำ ต้องกินอำหำรที่มีคุณค่ำโภชนำกำรครบถ้วน
- กินครั้งละน้อย แต่บ่อยขึ้นเป็น 5-6 มื้อ
- กินอำหำรที่มีโปรตีนสูง เช่นเนื้อสัตว์ ได้แก่ ปลำ ไก่ 

หมู ไข่ นม เต้ำหู้ ถั่ว
- ไข่ กินได้ทั้งไข่แดง ไข่ขำว วันละ 1-2 ฟอง
- นม เลือกนมวัวไขมันต�่ำ รับรองไม่เร่งมะเร็งแน่นอน
ถ้ำลอง 2 วิธีนี้แล้ว ยังกินไม่ลง หรือกินได้น้อย น�้ำหนัก

ยังลด ให้กิน “อำหำรทำงกำรแพทย์” 
อำหำรทำงกำรแพทย์คืออะไร ?

อำหำรทำงกำรแพทย์ คอื อำหำรทีมี่คณุค่ำทำงโภชนำกำร
ครบถ้วน สำมำรถด่ืมทดแทนอำกำรปกติได้ โดยค�ำแนะน�ำของ
แพทย์ เภสัชกร พยำบำล หรือนักโภชนำกำร 
สำมำรถซื้อจำกร้ำนขำยยำทั่วไป ในโรง
พยำบำลและตำมห้ำงสรรพสินค้ำได้

1. สูตรปกติ ใช้ด่ืมแทนอำหำรท้ัง 3 
มื้อ หรือเสริมบำงมื้อได้

2. สูตรโปรตีนสูงกินเฉพำะช่วงที่น�้ำ
หนักลดมำก หรือร่ำงกำยสูญเสียกล้ำมเนื้อ
ไปมำก

กินไม่ลง กินไม่ไหว เพรำะเหม็น หรือรสชำติแปลก ๆ ลอง
ด่ืมอำหำรทำงกำรแพทย์ โดยด่ืมเหมือนกินยำ ให้อดทน ฝืนด่ืม 
ร่ำงกำยจะแข็งแรงขึ้น สำมำรถทนต่อกำรรักษำทั้งรับยำเคมีบ�ำบัด
และฉำยแสงจนครบคอร์ส 

2 น�้าหนักลด...ช่วยหน่อยเถอะ!!!
ถ้ำน�้ำหนักลดไปเร่ือย ๆ อย่ำนิ่งนอนใจ ปรึกษำแพทย์ ผู้

ป่วยบำงคน เบ่ืออำหำร...รู้สึกไม่อยำกกินอะไรเลย น�้ำหนักลดไป
เรื่อย ๆ แต่ผู้ป่วยบำงคน กินเยอะมำก...แต่น�้ำหนักยังคงลดอยู่
วิธีแก้ไข

ลองพยำยำมท�ำตำมท่ีแนะน�ำในข้อ 1 ถ้ำน�้ำหนักยังลด 
ปรึกษำแพทย์ แพทย์อำจให้ยำเสริม แต่ผู้ป่วยต้องพยำยำมกิน
อำหำรด้วย และถ้ำน�้ำหนักลดรุนแรงต้องใช้หลำยวิธีช่วยกัน ดังนี้

1. กินมำกขึ้นเน้นโปรตีนสูง
2. ออกก�ำลังกำยตำมควำมสำมำรถของร่ำงกำย จะช่วยฟื้น

ร่ำงกำยเร็วขึ้น
3. แพทย์อำจให้ยำช่วยให้อยำกอำหำรหรือยำอื่นเสริม

3 กินก็แสบ...เคี้ยวก็เจ็บ
เม่ือได้รับยำเคมีบ�ำบัดหรือฉำยแสง หวังท�ำลำยเซลล์ร้ำย 

ต้องยอมเสียเซลล์ดีไปบำงส่วน เช่น เย่ือบุในปำกและทำงเดิน
อำหำรเหมือนใบไม้ อำจมีหลุดร่วง บำงคนมีกำรอักเสบ ร้อนใน
ปำก รู้สึกปวด แสบ กินอะไรก็เจ็บปำกไปหมด
วิธีแก้ไข

1. กินอำหำรท่ีมีโปรตีนเพิ่มขึ้น เพื่อฟื้นฟูให้เย่ือบุในปำก 
และเจริญอำหำรเร็วขึ้น เซลล์ท่ีวอกใหม่จะปิดรอยแผล ควำมรู้สึก
เจ็บแสบจะน้อยลง 

2. รักษำควำมสะอำดปำกและฟันหลังกินอำหำรทุกมื้อ 
3. กินอำหำรแช่เย็น เช่น ไอศกรีม หรืออมน�้ำแข็ง จะช่วย

บรรเทำให้อำกำรเจ็บแสบลดลง หรือดื่มน�้ำเพิ่มขึ้นก็ช่วยได้
อาหารที่ควรหลีกเลี่ยง อาหารเผ็ด, อาหารที่เพิ่งปรุงเสร็จ
ก�าลังร้อนจัด, อาหารหรือผลไม้รสเปรี้ยวจัด,อาหารที่มี
ลักษณะแข็งที่จะท�าให้เจ็บเวลาเคี้ยว


