โปรดระวัง...สองอย่างนี้ไม่เหมือนกัน
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ปริมาณวิตามินไม่สูง

มีปริมาณสูงต่อ 1 แคปซูล กินตาม
แพทย์สั่ง

ปลอดภัยที่จะบริโภค ต้องระวังอย่ากินมาก อาจเกิดผลเสีย
เป็นประจ�ำสม�่ำเสมอ
สรุป วิตามินจากอาหาร ไม่เหมือน วิตามินจากอาหารเสริม
วิตามิน กินมาก ยิ่งดี จริงหรือ ?
ปกติ เ ราจะมองว่ า วิ ต ามิ น เป็ น สิ่ ง มี ป ระโยชน์ ต้ อ งกิ น
เยอะเพื่อให้มีฤทธิ์แรงขึ้น แต่ที่จริงแล้วไม่ควรกินวิตามินปริมาณ
เยอะ ๆ หรือเกิน 10 เท่าของปริมาณที่ควรได้รับต่อวัน ในผู้
ป่วยโรคมะเร็ง หรือผู้ท่ีหายจากโรคมะเร็ง ยกเว้นแต่แพทย์สั่งให้
กินเพราะจ�ำเป็นต่อผู้ป่วยบางราย ส�ำหรับผู้ซื้อกินเองกินต่อเนื่อง
นานเป็นปี ๆ ไม่แนะน�ำ ควรกินวิตามินจากอาหารจะดีกว่ามาก
ลงทุนชีวิตกันด้วยการกินอาหารที่มีคุณค่าโภชนาการที่ดี
อย่าซื้อวิตามินกินเอง กินตามแพทย์สั่งเท่านั้น
ถาม: นมถั่วเหลืองมีผลต่อมะเร็งเต้านมจริงไหม
ตอบ : ถั่วเหลืองมีคุณค่าโปรตีนสูง มีสารคล้ายฮอร์โมนเพศหญิง
แต่มีฤทธิ์แบบอ่อน ๆ จึงท�ำให้หลายคนกลัวว่า กินถั่วเหลืองจะ
เร่งมะเร็ง ผลงานวิจัยที่มีความน่าเชื่อถือพบว่า การกินถั่วเหลือง
ไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงการเป็นมะเร็ง แต่ตรงข้าม ผู้ป่วยมะเร็งที่กิน
ถัว่ เหลืองมีชวี ติ ยืนยาว และกองทุนวิจยั มะเร็งโลกได้แนะน�ำว่า ถัว่
เหลืองไม่เร่งการเกิดมะเร็งเต้านมอย่างที่หลายคนคิด

นมถั่วเหลืองกินได้

เขาบอกมาจริงหรือไม่
ถาม: ยิ่งกินน�้ำตาล มะเร็งยิ่งโตจริงหรือ?
ตอบ: เซลล์มะเร็งอาศัยน�้ำตาลเป็นอาหารก็จริง แต่สภาพร่างกาย
มนุษย์ เวลาเกิดก้อนมะเร็ง เซลล์มะเร็งสามารถกระตุ้นร่างกายให้
สร้างน�้ำตาลขึ้นมาให้กับเซลล์มะเร็ง โดยไม่ได้พึ่งพาน�้ำตาลจาก
อาหาร การที่ผู้ป่วยผอมลง น�้ำหนักลด สาเหตุหนึ่งมาจากกล้าม
เนื้อที่สลายออกมา ท�ำหน้าที่สร้างน�้ำตาลให้กับเซลล์มะเร็ง ดัง
นั้นผู้ป่วยมะเร็งจึงไม่จ�ำเป็นต้องกลัวการกินน�้ำตาล ให้พยายาม
ดูแลสุขภาพและกินอาหารให้เพียงพอในช่วงที่รับยาเคมีบ�ำบัด
แล้ว ส่วนในคนทั่วไป หรือผู้ที่หายจากมะเร็งแล้ว ควรระมัดระวัง
การกินน�้ำตาล เพราะเกรงจะท�ำให้อ้วน โดยเฉพาะในน�้ำหวาน น�้ำ
อัดลม น�้ำผลไม้

คู่มือพกพาส�ำหรับผู้ที่ต้องการป้องกันมะเร็ง
และผู้ที่รักษามะเร็งเรียบร้อยแล้ว

กินอย่างไรห่างไกล

มะเร็ง

ค�ำแนะน�ำจากกองทุนวิจัยมะเร็งโลก (WCRF)
แนะน�ำว่าไม่ควรใช้อาหารเสริมในการป้องกันมะเร็งแต่ควรรับ
ประทานอาหารที่ให้วิตามินและแร่ธาตุครบถ้วนมากกว่าเนื่องจาก
อาหารเป็นแหล่งที่ดีที่สุดของวิตามินและแร่ธาตุ หาข้อมูลเพิ่มเติม
ได้ที่ WWW.wcrf.org

“กินวิตามินจากอาหารดีกว่า”

การกินวิตามินหรือสารต้านอนุมูลอิสระ
ระยะสั้น ๆ เช่น 2-3 อาทิตย์ ไม่เป็นอันตราย
แต่ถ้ากินขนาดสูงต่อเนื่อง จะเสี่ยงภัยมะเร็งได้
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อ้วนไป เสี่ยงภัย มะเร็ง

คนอ้วน อารมณ์ดี ดูน่ารัก
และมีสง่าราศี แต่ใครจะรู้บ้างว่า....
ความอ้วน เป็นภัยต่อสุขภาพหลายอย่าง อ้วนเสี่ยงจะ
เป็ น มะเร็ ง ถึ ง 10 ชนิ ด ทั้ ง ผู ้ ที่ เ คยเป็ น มะเร็ ง หรื อ ยั ง ไม่ เ คย
เป็น อย่าปล่อยให้อ้วนเกินไป ถ้าลดความอ้วนลงบ้าง มะเร็ง
จะไม่กลับมาเป็นใหม่ หรือเสี่ยงน้อยลง เรื่องราวส�ำคัญน�ำมา
บอกทุกท่าน ผูท้ อี่ ว้ นหันกลับมาดูแลตัวเองด้วยการลดน�ำ้ หนักกัน
เถอะ สถาบันวิจัยมะเร็งของสหรัฐอเมริกาแนะน�ำว่า ผู้ที่อ้วนและ
ไม่ได้อยู่ระหว่างการรักษาโรคมะเร็ง การลดน�้ำหนักด้วยการ
ควบคุมอาหารและเพิ่มการออกก�ำลังกาย ท�ำให้เสี่ยงมะเร็ง
น้อยลง ลดโรคแทรกซ้อนที่เกิดจากความเสื่อมของร่างกาย ท�ำให้
คุณภาพชีวิตดีขึ้น

ความอ้วนท�ำให้เสี่ยงมะเร็ง 10 ชนิด
1. เต้านม ชนิดหลังหมดประจ�ำเดือน		
2. ผนังมดลูก				
3. รังไข่					
4. ต่อมลูกหมาก				
5. ตับ					

6. ตับอ่อน
7. ล�ำไส้ใหญ่
8. หลอดอาหาร
9. ถุงน�้ำดี
10. ไต

แค่ไหนเรียกว่าอ้วน
ดัชนีมวลกาย (BMI) อย่าให้เกิน 25
วิธีคิดดัชนีมวลกาย (BMI) =
น�้ำหนักเป็นกิโลกรัม หารด้วยส่วนสูงเป็นเมตรสองครั้ง
ตัวอย่าง ถ้าน�้ำหนัก 70 กิโล สูง 155 เซนติเมตร เอา
70 เป็ น ตั ว ตั้ ง หารด้ ว ย 1.55 และ 1.55 อี ก ครั้ ง ได้ ดั ช นี
มวลกาย 29 อย่างนี้อ้วนไปแล้ว

วิธีที่ดูแลน�้ำหนักตัวไม่ให้อ้วนไป
1. เลือกอาหารสุขภาพ ป้องกันโรคมะเร็ง
กินผักผลไม้ ธัญพืช ป้องกันมะเร็ง
- ผลงานวิจัยพบว่าผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่กินใยอาหารสูงเป็น
ประจ�ำมีส่วนช่วยลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคมะเร็ง 43%
- เลือกรับประทานอาหารธัญพืชและถั่วเมล็ดแห้ง ผลไม้
และผักจะช่วยเพิ่มการรอดชีวิตจากมะเร็ง และลดความเสี่ยงของ
โรคหัวใจและหลอดเลือด
ธั ญ พื ช เช่ น ข้ า วกล้ อ ง ข้ า วโอ๊ ต
ขนมปังที่ท�ำจากแป้งโฮลวีต
ถั่ ว เช่ น ถั่ ว เหลื อ ง เต้ า หู ้ ถั่ ว แดง
เม็ดอัลมอนด์
ผลไม้ที่ไม่หวาน เช่น ฝรั่ง แอปเปิ้ล ชมพู่ มะละกอ แก้วมังกร
เนื้อสัตว์มีคุณ มีโทษ
- เนื้อสัตว์กินได้ปลอดภัย แต่ไม่แนะน�ำให้กินแบบปิ้ง ย่าง
หรือ แปรรูป เช่น ไส้กรอก กุนเชียง ลูกชิ้น เบคอน แฮม ให้กิน
น้อย ๆ
- เนื้อแดง เช่น เนื้อวัว เนื้อหมู เนื้อแพะ แกะ แนะน�ำให้
กินไม่เกิน 500 กรัม หรือ ครึ่งกิโลต่อสัปดาห์ หรือวันละ 5-6
ช้อนโต๊ะ
- เนื้อสัตว์สีขาวกินได้ปลอดภัย เช่น
ปลา กุ้ง ปลาหมึก เนื้อไก่ และไข่ กินได้ทั้ง
ไข่ขาวและไข่แดง วันละ 1-2 ฟอง
น�้ำหวานและน�้ำอัดลม
- หลีกเลี่ยงน�้ำหวานและน�้ำอัดลมที่มีน�้ำตาลสูงเพราะถ้า
น�้ำตาลมากเกินไปท�ำให้อ้วน
- ไม่ แ นะน� ำ ให้ กิ น น�้ ำ ผั ก ผลไม้ แ บบ
แยกกาก เพราะกากใยอาหารมีประโยชน์
ข้ อ ส� ำ คั ญ สารก่ อ มะเร็ ง เกิ ด ขึ้ น จาก
ความร้อน ที่ใช้ในการปรุง เช่น การปิ้ง ย่าง
ทอด และเนื้อสัตว์แปรรูปซึ่งใช้สารไนเตรท
(ดินประสิว) ในกระบวนการถนอมอาหาร สารเหล่านี้เป็นสารก่อ
มะเร็งทั้งสิ้น ดังนั้น จึงควรเลือกปรุงด้วยวิธีอื่น เช่น ต้ม ตุ๋น นึ่ง
ผัด ย�ำ โดยสัตว์ประเภทเนื้อขาวจะปลอดภัยมากกว่าเนื้อแดง

2. ออกก�ำลังสู้มะเร็ง
เป้าหมาย! ให้ออกก�ำลังกาย เช่น ปั่นจักรยาน หรือ เดิน
เร็ว วันละ 20 นาทีทุกวัน หรือ 150 นาทีต่ออาทิตย์
กองทุนวิจัยมะเร็งโลก (WCRF)
ให้ค�ำแนะน�ำว่าการออกก�ำลังกายเป็นประจ�ำสามารถลด
ความเสี่ยงการเป็นโรคมะเร็ง ถึง 3 ชนิด ได้แก่ มะเร็งล�ำไส้ใหญ่
มะเร็งเต้านมหลังหมดประจ�ำเดือน มะเร็งเยื่อบุมดลูก
สมาคมโภชนศาสตร์คลินิกของยุโรป (ESPEN)
แนะน�ำว่า การออกก�ำลังกายเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ส�ำหรับผู้
ป่วยที่หายจากโรคมะเร็งนอกจากจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรง ยัง
ช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งใหม่ได้อีกด้วย
ออกก�ำลังกายแบบไหน ลดภัยจากมะเร็ง
การออกก�ำลังในทางราบ ในสวนสาธารณะ เดินเร็ว เต้นร�ำ
ลีลาศ ออกก�ำลังในศูนย์ฟติ เนสแบบเบา ๆ สร้างกล้ามเนือ้ การเล่น
กีฬา เช่น ว่ายน�้ำ เปตอง ปั่นจักรยาน แบดมินตัน เทนนิส โดย
เริ่มจากน้อย ๆ ก่อนตามความเหมาะสมกับวิถีชีวิตของแต่ละคน
ข้อควรระวัง
ส� ำ หรั บ ผู ้ ป ่ ว ย ผู ้ สู ง อายุ หรื อ ผู ้ ที่ มี ป ั ญ หาเรื่ อ งกระดู ก
หรื อ มะเร็ ง กระดู ก รวมถึ ง มะเร็ ง กระจายไปที่ ก ระดู ก เมื่ อ ออก
ก� ำ ลั ง กายควรปรึ ก ษาแพทย์
ระมัดระวังกระเทือนบาดแผล
รอยผ่าตัด ควรออกก�ำลังกาย
ตามสภาพร่ า งกาย การเดิ น
หรือยกของเบา ๆ เช่น ขวดน�้ำ
ก็มีประโยชน์

วิตามินและอาหารเสริม ต้านมะเร็งจริงหรือ
วิตามินเป็นสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ปกติถ้าเรา
กินอาหารได้เต็มที่ มักจะได้รับวิตามินเพียงพอ กองทุนวิจัยมะเร็ง
โลกแนะน�ำว่า เราควรกินวิตามินแร่ธาตุจากอาหาร ไม่แนะน�ำให้
กินวิตามินจากอาหารเสริมเพื่อต้านมะเร็ง เพราะปริมาณที่ได้รับ
จะมากเกินไป ถ้ากินต่อเนื่องเป็นปี วิตามินที่เป็นสารต้านอนุมูล
อิสระบางอย่างสามารถเร่งมะเร็งได้

