
4.วิตามิน เป็นสารอาหารที่ร่างกายต้องการ
จ านวนไม่มากนัก แต่จ าเป็นเพ่ือให้ปฏิกิริยา
ต่างๆ ของการเผาผลาญพลังงานเป็นไปด้วย        
ความเรียบร้อย ร่างกายสามารถสร้างวิตามิน    
ได้น้อยมาก ไม่ เ พียงพอต่อความต้องการ       
ของร่างกาย ต้องรับประทานอาหารประเภทผัก 
ผลไม้เพ่ิม  

5.เกลือแร่ เป็นสารอาหารที่ร่างกายขาดไม่ได้ 
เพราะเกลือแร่แต่ละตัว มีหน้าที่เฉพาะของ
ตัวเอง สามารถแบ่งเกลือแร่ออกเป็นชนิดที่
ร่างกายต้องการในขนาดมาก เช่น แคลเซียม 
ฟอสฟอรัส แมกนีเซียม เป็นต้น และชนิดที่
ร่างกายต้องการขนาดน้อย เช่น เหล็ก สังกะสี 
ทองแดง ไอโอดีน เป็นต้น   

6.น ้ า  เป็นสารอาหารที่ ร่ า งกายขาดไม่ ได้        
มนุษย์อาจอดอาหารได้เป็นเดือนๆ แต่ถ้าไม่ได้ 
ดื่มน  า2-3 วัน ก็อาจเสียชีวิตได้ น  าจึงเป็นสิ่งที่
ส าคัญอันดับสองรองจากออกซิเจน  

1. ไม่รับประทานอาหารที่มีราขึ น โดยเฉพาะ         
ราสี เขียว สีเหลือง จะมีสารอะฟลาทอกซิน 
ปนเปื้อน ซึ่งอาจเป็นสาเหตุการเป็นมะเร็งตับ   

2. ลดอาหารไขมัน อาหารไขมันสูงจะท าให้เสี่ยง
ต่อการ เป็นมะเร็ ง เต้ านม ล า ไส้ ใหญ่  และ       
ต่อมลูกหมาก   

3. ลดอาหารดองเค็ม อาหารปิ้งย่าง รมควัน และ
อาหารที่ถนอมด้วยเกลือไนเตรท -ไนไตรท์  
อาหารเหล่านี จะท าให้เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็ง
หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร และล าไส้ใหญ่   

4.  ไม่ รับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆ อาหาร
ประเภทนี  เช่น ก้อยปลา ปลาจ่อม ปลาร้า   
ของดองสด ฯลฯ จะท าให้เป็นโรคพยาธิใบไม้        
ในตับ และเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งท่อน  าดีในตับ 

5. หยุดหรือลดการสูบบุหรี่  สูบบุหรี่จะท าให้เสี่ยง
ต่อการเป็นมะเร็งปอด กล่องเสียง ฯลฯ  

1.โปรตีน  เป็นสารอาหารชนิดหนึ่ งที่ ร่ างกาย          
ขาดไม่ได้เพราะเนื อเยื่อต่าง ๆ ทั่วร่างกาย รวมทั ง
กล้ามเนื อ ผิวหนัง อวัยวะต่าง ๆ ล้วนเป็นเนื อเยื่อ        
มีโปรตีนเป็นองค์ประกอบทั งสิ น  

 
 
 
 
2.คาร์โบไฮเดรต เป็นสารอาหารที่มีความส าคัญ 
โ ดย ให้ พลั ง ง านแก่ เ ร า  แล ะพลั ง ง านจ าก
คาร์โบไฮเดรตนี จะเสียค่าใช้จ่ายถูกกว่าโปรตีนหรือ
ไขมัน   

3.ไขมัน เป็นสารอาหารที่ถือว่าเป็นจอมพลังงาน 
เ พ ร า ะ ใ ห้ แ ค ล อ รี ม า ก ก ว่ า  โ ป ร ตี น แ ล ะ
คาร์โบไฮเดรต รวมทั งไขมันบางชนิดจะเป็นชนิดที่
ร่างกายขาดไม่ได้เรียกว่า ไขมันจ าเป็น เพราะช่วย
ดูดซึมวิตามิน เอ ดี อี และเค ที่ละลายในไขมัน   

สารอาหารที่จ าเป็นต่อการรักษา        

ภาวะโภชนาการ 

ข้อละเว้น เพื่อลดความเสี่ยง 

ต่อการเป็นโรคมะเร็ง   



ที่มา :งานโภชนาการ โรงพยาบาลยะลา 
อ้างถึงจาก :งานโภชนาการ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 
ผลิตโดย :กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลยะลา 58 

โทรศพัท์ 073-244711 ตอ่ 258 
http://hed-yalahospital.com/home/ 

อาหารกลุ่มที่ท าให้ท้องอืดแน่นท้อง 
1. ข้าวเหนียว เนื่องจากจะท าให้จุกแน่น ย่อยยาก 

กระเพาะอาหารท างานหนักมากขึ น 
2. กล้วยหอม เพราะมีโปแตสเซียมสูง ท าให้เกิด

แก๊สในกระเพาะอาหารมากขึ น 
3. เนื อสัตว์ที่ย่อยยาก เช่น เนื อสัตว์ที่ติดมัน หนังไก่ 

ให้รับประทานเนื อสัตว์ที่ย่อยง่าย เช่น เนื อปลา 
ไข่ขาวแทน 

4. อาหารเผ็ดรสจัด เพราะจะท าให้ระคายเคือง
ทางเดินอาหาร การดูดซึมในล าไส้ลดลง รวมทั ง
อาจเกิดแผลในกระเพาะอาหารได้ 

5. ผักที่ใช้เน้นผักที่ย่อยง่ายๆ เช่น แครอท ฟักทอง 
ฟักเขียว  ผักประเภทใบควรหั่น  หรือซอย         
เป็นชิ น เล็ ก  ควรรับประทานผักที่ สุ กแล้ ว 
เนื่องจากผักบางประเภทมีแก๊สสูง 

6. อาหารไขมันสู ง เช่น อาหารประเภททอด      
ในน  ามันมากๆ หลีกเลี่ยงการใช้เนื อสัตว์ที่มีมัน 
เช่น หมูสามชั น หมูติดมัน หนังไก่ ไส้กรอก แฮม 

7. อาหารเค็มจัด เพราะโซเดียมสูง 
8. เครื่องดื่มพวกน  าอัดลม เพราะมีแก๊ส ท าให้

แรงดันในล าไส้สูงขึ น อาจเกิดท้องเดินท้องเสียได้ 
 

เบื่ออาหาร –จัดอาหารเป็นมื อเล็กๆ 4-6 มื อ             
ให้เครื่องดื่มเสริมพลังงาน เช่น น  าผลไม้ปั่นที่มีรส
เปรี ยวอมหวาน หรือไอศกรีม 
การรับรสเปลี่ยนไป – เน้นการใช้เครื่องเทศหรือ
กลิ่นต่างๆ ช่วย แต่ต้องไม่ฉุนจนเกินไป 
ท้องผูก – ดื่มน  าเยอะๆ หรือน  าลูกพรุน น  าผลไม้
อุ่นๆ เดินและออกก าลังกาย เพ่ิมการรับประทาน
อาหารประเภทเส้นใย เช่น ข้าวกล้อง ธัญพืช เช่น
ลูกเดือย ถั่วเขียวซีก ถั่วแดงหลวง 

อาหารที่ควรงด 

ส าหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง 

การดัดแปลงอาหารกรณีผู้ป่วย 

มีอาการต่างๆ 


