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มาลองดูกันสิคะว่ ามี สัญญาณมะเร็ง อันตรายอยู่ใกล้ ตัวของคุณหรื อไม่
. มีการเปลียนแปลงของระบบขับถ่ายอุจจาระ และปั สสาวะ เช่น ถ่ายอุจจาระเป็ นสีดํา หรื อ
ปั สสาวะมีสีเลือด
. กลืนอาหารลําบาก หรื อ อาหารติดอยูท่ ีช่องกลางอก หรื อ อาหารไม่ย่อย แน่น จุดเสียดท้ องเป็ น
เวลานาน
. มีอาการเสียงแหบไอเรื อรังผิดปกติมีเสมหะปนเลือด
. มีเลือดหรื อตกขาวทีผิดปกติ มูกเลือด นําเหลืองปนเลือดออกทางช่องคลอดหรื อทวารหนัก
. เป็ นแผลเรื อรังหายช้ ามากกว่า เดือน
. มีการเปลียนแปลงของหูด หรื อ ไฝตามร่างกายทีโตเร็ วผิดปกติ
. มีก้อนทีเต้ านมหรื อส่วนต่าง ๆ
8. หูอือหรื อมีเลือดกําเดาไหล
ถ้ านับข้ อดีทไม่
ี มี สัญญาณนีได้ ก็จะปลอดภัยไร้ กังวลแล้ วหล่ ะ
ในยุคปั จจุบนั นี ผู้คนส่วนใหญ่ได้ ให้ ความสําคัญกับการดูแลสุขภาพให้ สมบูรณ์แข็งแรงห่างไกล
จากโรคภัยต่าง ๆ แต่สภาพแวดล้ อมนันกลับตรงข้ ามกันคือมักพบกับความเสียงทีสามารถนําทุก ๆ ท่านให้
เข้ าใกล้ และก่อให้ เกิดโรคได้ มากมาย
การปฏิบัตเิ พือลดความเสียงต่ อการเกิดโรคมะเร็ ง
- การรับประทานอาหารให้ ครบทัง หมู่ ได้ แก่ เนือสัตว์ชนิดต่าง ๆ แป้ง ข้ าว เผือกมัน นําตาล
ไขมัน และอาหารจําพวกผัก ผลไม้ ธัญพืช เป็ นประจําเพราะในผักและผลไม้ บางชนิดมีสารทีมีฤทธิยับยัง
การเกิดโรคมะเร็ งได้
- การควบคุมดูแลรักษานําหนักตัวให้ อยูใ่ นเกณฑ์ปกติไม่ให้ อ้วนหรื อผอมเกินไป
- ควรกําจัดอาหารประเภทไขมัน โคเลสตรอรอลและไตรกลีเซอไรด์
- หลีกเลียงอาหารทีมีเชือรา เช่น พริ กแห้ ง หรื อกระเทียมมีราขึน ไม่ควรล้ างและนํามาประกอบ
อาหารอีกเพราะสารพิษของเชือราทนความร้ อนได้ และอาจก่อให้ เกิดโรคมะเร็ ง

- หลีกเลียงการรับประทานอาหารสุก ๆ ดิบ ๆ เพราะจําทําให้ เกิดโรคพยาธิใบไม้ ตบั และมะเร็ งท่อ
นําดีในตับได้
- หลีกเลียงการรับประทานเนือสัตว์รมควัน ปิ ง ย่าง ทอดจนเกรี ยมไหม้ เพราะอาหารทีเกรี ยมไหม้
จะมีสารก่อมะเร็ ง เช่น ไฮโดรคารบอนด์
- หลีกเลียงการรับประทานอาหารหมักดอง หรื ออาหารรมควัน อาหารใส่สี ใส่ดนิ ประสิว เช่น
ไส้ กรอก แฮม แหนม ปลาร้ า เนือเค็ม
- หลีกเลียงอาหารทีร้ อนจัดเพราะจะทําให้ เกิดความระคายเคืองต่อเยือบุหลอดอาหาร ถ้ าเกิดซํา ๆ
อาจเกิดมะเร็ งหลอดอาหารได้
- หลีกเลียงการดืมแอลกอฮอล์เพราะ ถ้ าดืมมาก ๆ จะเกิดการระคายเคืองเยือบุหลอดอาหารและ
กระเพาะอาหาร ถ้ าดืมมาก ๆ และมีสารพิษจากบุหรี เซลล์จะเปลียนแปลงไปเป็ นเซลล์มะเร็ งได้
-หลีกเลียงการกินหมากหรื อยาฉุนเพราะในหมากหรื อยาฉุนมีสารก่อให้ เกิดโรคมะเร็ ง
อาหาร เป็ นอีกสิงหนึงซึงมีความสําคัญกับร่ างกายและการดูแลสุขภาพ เพือป้องกันการเกิดโรคร้ าย ดังที
กล่าวมาข้ างต้ น อาหารก็เป็ นปั จจัยเสียงทีทําให้ เกิดโรคได้ เช่นกัน แต่เราทุกคนสามารถเลือกชนิดของ
อาหารและการรับประทานอาหารอย่างถูกต้ อง
อาหารประเภทใด? ป้องกันมะเร็ ง จากงานวิจัยทางการแพทย์ พบว่ าถ้ าหากรั บประทานผักผลไม้
เป็ นประจําสามารถป้องกันมะเร็ งได้
- อาหารทีมีกากใยมาก เช่น ข้ าวซ้ อมมือ ข้ าวโพด ข้ าวโอ๊ ต เมล็ดธัญพืชต่าง ๆ อาหารประเภทนี
ช่วยลดการเกิดมะเร็ งลําไส้ ได้
- เลือกรับประทานอาหารผักตระกูลกลําต่างๆ เช่น กลําปลี บร็ อคโคลี ผักคะน้ า เพราะเป็ นผักทีมี
สารมีฤทธิยับยังการเกิดมะเร็ ง
- รับประทานอาหารทีมีเบต้ า-แคโรทีนและวิตามินเอสูง เช่น แครอท ฟั กทอง มะเขือเทศ มะละกอ
สุก เพราะมีฤทธิยับยังการเปลียนแปลงของเซลล์ปกติไปเป็ นเซลล์มะเร็ งได้
- รับประทานอาหารทีมีวิตามินซีสงู ซึงพบในผักสดและผลไม้ ตา่ ง ๆ เช่น ส้ ม ฝรัง เพราะมีหน้ าที
ยับยังนําย่อยจากเซลล์มะเร็ งทําให้ เซลล์แพร่กระจายช้ ากว่าปกติ
-เลือกรับประทานอาหารทีมีเครื องเทศต่าง ๆ เช่น กระเทียม เพราะในเครื องเทศมีสารป้องกันมะเร็ ง

ผักและผลไม้ ทมีี คุณสมบัตปิ ้ องกันมะเร็ง
ผักและผลไม้
ผักตระกูลกลํา
พืชตระกูลกระเทียม
ธัญพืช
ผักและผลไม้ ทกุ ชนิด
ผลไม้ สีเหลืองและผักสีเขียวเข้ ม

อวัยวะทีเกียวข้ อง
ลําไส้ กระเพาะปั สสาวะ
กระเพาะอาหาร หลอดอาหาร ลําไส้ ใหญ่
ลําไส้ ใหญ่ เต้ านม ตับ
ลําไส้ ใหญ่ กระเพาะอาหาร ตับ เต้ านม ช่องปาก
ปอด กระเพาะอาหาร ช่องปาก กระเพาะปั สสาวะ

ตัวอย่ างรายการผักและผลไม้
- กากใยอาหารสูง กระเฉด คะน้ า ถัวงอก ผักเขียวเกือบทุกชนิด ส้ มเขียวหวานทังกลีบ ส้ มโอ
แตงโม เมล็ดถัวต่าง ๆ ข้ าวโพด
- วิตามินเอสูง ใบยอ ใบย่านาง ใบชะพลู ตําลึง แครอท มะระ ผักบุ้ง ชะอม ยอดกระถิน
แคนตาลูป มะม่วง มะละกอ มะเขือ ถัวพู บร็ อคโคลี
- วิตามินซีสูง ดอกขีเหล็ก มะรุม มะกอก มะขามป้อม มะขามเทศ มะนาว มะเขือเทศ บร็ อคโคลี
พุทรา กลําปลี คะน้ า ใบย่านาง ฝรัง สับปะรด มะปราง

