
คู่มือ
ดูแลสุขภาพ
ด้วยอาหาร

คุณค่าของผัก 32 ชนิด และผักพื้นบ้านภาคใต้ 10 ชนิด
ประสิทธิภาพในการต้านอนุมูลอิสระ วิตามิน แร่ธาตุ ใยอาหาร 
ตัวอย่างเมนูอาหารผัก 11 เมน ูที่อร่อย ท�าง่าย และเปี่ยมคุณค่า

รศ. ดร. รัชนี คงคาฉุยฉาย และ ริญ เจริญศิริตวั
อย
่าง



ประวัติผู้เขียน

รศ. ดร. รัชนี คงคาฉุยฉาย

ต�าแหน่งและหน้าที่ปัจจุบัน
 รองผู้อ�ำนวยกำร ฝำ่ยปฏิบัติกำร สถำบันโภชนำกำร 
มหำวิทยำลัยมหิดล
 อำจำรย์ประจ�ำหลักสูตรโภชนศำสตร์
(ระดับปริญญำโท-เอก) หลักสูตรร่วมระหวำ่ง
คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี
และสถำบันโภชนำกำร มหำวิทยำลัยมหิดล
 ศึกษำวิจัยถึงคุณค่ำทำงโภชนำกำร ประสิทธิภำพ
ในกำรต้ำนอนุมูลอิสระของผักและผลไม้ไทย
และศึกษำวิจัยเกี่ยวกับขำ้วไทยเพื่อสุขภำพ

การศึกษาขั้นสูงสุด
 ปริญญำเอก สำขำวิทยำศำสตร์กำรอำหำร
(Food science and Technology)
จำกมหำวิทยำลัยเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น

ริญ เจริญศิริ

ต�าแหน่งและหน้าที่ปัจจุบัน
 นักวิจัยระดับ 7 ฝ่ำยเคมีทำงอำหำร 
สถำบันโภชนำกำร มหำวิทยำลัยมหิดล
 อำจำรย์ประจ�ำหลักสูตรอำหำรและโภชนำกำร
เพื่อกำรพัฒนำ (ระดับปริญญำโท) สถำบันโภชนำกำร
มหำวิทยำลัยมหิดล
 ศึกษำวิจัยเกี่ยวกับกำรวิเครำะห์สำรอำหำร
และสำรต้ำนอนุมูลอิสระในอำหำรชนิดต่ำง ๆ
โดยเฉพำะผัก ผลไม้ และข้ำวไทย กับสุขภำพ

การศึกษาขั้นสูงสุด
 ปริญญำโท สำขำโภชนำกำรและกำรก�ำหนดอำหำร 
(Nutrition and Dietetics) จำก Northern Illinois
University ประเทศสหรัฐอเมริกำ

วุฒิบัตรส�าคัญ
 วุฒิบัตรกำรฝึกงำนกำรจัดกำรระบบบริกำรอำหำร 
(Foodservice system management) 
จำก St. Michael Hospital ประเทศแคนำดำ
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รศ. ดร. รัชนี คงคาฉุยฉาย และ ริญ เจริญศิริ

ตวั
อย
่าง



ผักคะน้า
ใบส้มแป้น

ผักกวางตุ้ง

ผักกาดหอม

ผักต�าลึง

ใบมันปู (เนียงน�้า)

ผักกระเฉด

ตวั
อย
่าง



ผักกาดแก้ว

ผักกาดขาว

ผักชีล้อม ผักบุ้งจีน

ผักพูม ผักกูด
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สะเดา
ผักเหลียง

ลูกเหรียง

เสม็ดชุน

ตวั
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่าง



ถั่วงอก

ผักหวานบ้าน

ยอดมะม่วงหิมพานต์

ผักหนาม

ยอดมะระหวาน
(ฟักแม้ว)

หน่อไม้ฝรั่ง

ตวั
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กะหล�่าปลีม่วง

กะหล�่าปลี

บร็อกโคลี

ฟักเขียว

มะเขือเปราะ

มะเขือเทศ

ถั่วลันเตา

ตวั
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พริกหวานสีเหลือง

พริกหวานสีเขียว พริกหวานสีแดง

กะหล�่าดอก

ฟักทอง

ตวั
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แครอต

มะเขือยาว

แตงกวา

มะระขี้นก

ข้าวโพดอ่อน

บวบเหลี่ยม

ถั่วฝักยาว

ตวั
อย
่าง



รศ. ดร. รัชนี คงคาฉุยฉาย และ ริญ เจริญศิริ
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คณะผู้จัดท�ำ
บรรณาธิการเล่ม : นฤมล สุวรรณอ่อน  กองบรรณาธิการ : จริยาภรณ์ กระบวนแสง
บรรณาธิการภาพ : สกล เกษมพันธุ์
ฝ่ายภาพ : บันสิทธิ์ บุญยะรัตเวช  วิจิตต์ แซ่เฮ้ง  บุญกิจ สุทธิญาณานนท์
บรรณาธิการศิลปกรรม : วันทนี เจริญวานิช
ออกแบบปกและรูปเล่ม : วันทนี เจริญวานิช
ฝ่ายประสานงาน : ศิริพร โกสุม  สุดารัตน์ เชื้อพรหม
พิสูจน์อักษร : นวลจันทร์ ทองมาก
ควบคุมการผลิต : ธนา วาสิกศิริ

จัดพิมพ์  ส�านักพิมพ์สารคดี (ในนามบริษัทวิริยะธุรกิจ จ�ากัด)
จัดจ�ำหนำ่ย  บริษัทวิริยะธุรกิจ จ�ากัด
28, 30 ถนนปรินายก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 0-2281-6110 (อัตโนมัติ) โทรสาร 0-2282-7003

เพลต  เอ็น.อาร์ ฟิล์ม  โทร. 0-2215-7559
พิมพ์  ด่านสุทธาการพิมพ์  โทร. 0-2966-1600-6

หนังสือ  ชุดคู่มือดูแลสุขภาพด้วยอาหาร : โภชนาการกับผัก
ผู้เขียน  รศ. ดร. รัชนี คงคาฉุยฉาย และ ริญ เจริญศิริ
  สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล และมูลนิธิส่งเสริมโภชนาการ

© สงวนลิขสิทธิ์โดยส�านักพิมพ์สารคดี ในนามบริษัทวิริยะธุรกิจ จ�ากัด 
ห้ามการลอกเลียนไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดของหนังสือ นอกจากจะได้รับอนุญาต
พิมพ์ครั้งที่ 1 ตุลาคม 2554  จ�านวนพิมพ์ 4,000 เล่ม
ราคา 200 บาท

ข้อมูลบรรณำนุกรม
  รัชนี คงคาฉุยฉาย และ ริญ เจริญศิริ.
    โภชนาการกับผัก--กรุงเทพฯ : สารคดี, 2554.
    128 หน้า.
    1. ผัก--แง่โภชนาการ--ไทย.  I. ชื่อเรื่อง.
  641.303
  ISBN 978-974-484-346-3

ส�ำนักพิมพ์สำรคดี
ผู้อ�านวยการ : สุวพร ทองธิว  ผู้จัดการทั่วไป : จ�านงค์ ศรีนวล
ที่ปรึกษากฎหมาย : สมพจน์ เจียมพานทอง  ผู้อ�านวยการฝ่ายตลาด/โฆษณา : ปฏิมา หนูไชยะ
ผู้อ�านวยการฝ่ายศิลป์/ฝ่ายผลิต : จ�านงค์ ศรีนวล  ผู้จัดการฝ่ายตลาด : พิเชษฐ ยิ้มถิน
ที่ปรึกษาส�านักพิมพ์ : สุดารา สุจฉายา  บรรณาธิการส�านักพิมพ์ : สุวัฒน์ อัศวไชยชาญ
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“ผกั” หนึง่ในอาหารหลกัหา้หมูท่ีจ่�าเปน็ตอ่รา่งกาย และมากดว้ยคณุคา่ทาง
โภชนาการ แต่คนส่วนใหญ่กลับรับประทานผักน้อยกว่าอาหารหมู่อื่น ๆ  ทั้งที่ผักเป็นอาหาร

สุขภาพที่มีประโยชน์อย่างยิ่ง

ช่วยเรื่องระบบขับถ่าย เพราะผักมีใยอาหารมาก

ช่วยให้เซลล์ต่าง ๆ  ในร่างกายทำางานเป็นปกติ เพราะผักอุดมด้วยวิตามินและแร่ธาตุ

ช่วยป้องกันโรคมะเร็ง เพราะผักมีสารต้านอนุมูลอิสระมากมาย

ฯลฯ

นีเ่ปน็แคบ่างสว่นความส�าคญัของผกั หากอยากรูข้อ้มลูเกีย่วกบัผกัมากขึน้ โภชนาการ

กบัผกั ตอบความตอ้งการของคณุไดเ้ปน็อยา่งด ีเพราะผูเ้ขยีนคอื รศ. ดร. รชัน ีคงคาฉยุฉาย

และ อ. ริญ เจริญศิริ ได้ท�าวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารในผักที่มีอยู่ในตลาด จึงให้ข้อมูลด้าน 

โภชนาการทีเ่จาะลกึและละเอยีดกวา่หนงัสอืผกัเลม่อืน่ ๆ   อกีทัง้ยงัมตีวัอยา่งเมนอูาหารผกั

ที่ท�าง่าย และเปี่ยมคุณค่า เสนอมาเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการบริโภคผักให้อร่อย

โภชนาการกับผัก จัดท�าขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างส�านักพิมพ์สารคดีกับสถาบัน

โภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ซ่ึงเป็นองค์กรท่ีมีความช�านาญด้านสาธารณสุขและการแพทย์ 

จ า ก สํ า นั ก พิ ม พ์

011

และเปน็แหลง่รวมของผูท้รงคณุวฒุใินดา้นอาหารและโภชนา-

การของประเทศไทย มีจุดประสงค์ให้เป็นคู่มือดูแลสุขภาพ 

ตนเองอย่างมีความสุขด้วยอาหาร

ส�านักพิมพ์ขอขอบคุณสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัย 

มหิดล ท่ีให้ความไว้วางใจส�านักพิมพ์สารคดีจัดท�าหนังสือชุดน้ี 

คณุศริพิร โกสมุ ผูช้ว่ยประสานงานอยา่งดใีนเรือ่งตา่ง ๆ   และ

สุดท้ายขอขอบคุณ รศ. ดร. รัชนี คงคาฉุยฉาย และ อ. ริญ 

เจริญศิริ ที่ได้ถ่ายทอดความรู้เรื่องโภชนาการกับผักได้น่าอ่าน เข้าใจง่าย

รู้ความส�าคัญของผักแล้ว เราก็ควรปรับเปลี่ยนนิสัยการกิน หันมารับประทานผักให ้

มากขึ้นตั้งแต่วันนี้ เพื่อสุขภาพดีในวันข้างหน้ากันเถอะ

ส�านักพิมพ์สารคดี

ร ศ .  ด ร .  รั ช นี  ค ง ค า ฉุ ย ฉ า ย  แ ล ะ  ริ ญ  เ จ ริ ญ ศิ ริ
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ค ํา นิ ย ม

ประเทศไทยมีความอุดมสมบูรณ์และมีสภาวะอากาศที่เหมาะสมกับการ 
เจริญเติบโตของพืชผักนานาชนิด  ประเทศไทยจึงเป็นแหล่งของพืชผักพื้นเมืองที่มีความ 

หลากหลายและพชืผกัทีน่�าเขา้มาปลกูจากตา่งแดนทัง้จากเอเชยีและซกีโลกตะวนัตก  สภาวะ 

แวดลอ้มทีเ่หมาะสมยงัมผีลใหพ้ชืผกัทีป่ลกูในประเทศไทยมปีรมิาณสารเชงิพนัธภาพ (func- 

tional ingredients) สูงกว่าพืชผักที่ปลูกในหลายแห่งของโลก

สิ่งที่น่าเสียดายคือคนไทยรุ่นปัจจุบันบริโภคผักและผลไม้ในปริมาณที่น้อยเกินไปจาก 

ที่องค์การอนามัยโลกแนะน�าเกือบครึ่งหนึ่ง ซึ่งย่อมมีผลเสียต่อสุขภาพอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

นอกจากนี้ยังมีความรู้เกี่ยวกับผักพื้นบ้านของไทยน้อยมาก ท�าให้พืชผักประจ�าถิ่นอาจหมด 

ไปในระยะเวลาอันใกล้

หนังสือเร่ืองโภชนาการกับผัก ท่ี รศ. ดร. รัชนี คงคาฉุยฉาย กับ อ. ริญ เจริญศิริ ร่วมกัน

เขยีนขึน้นี ้ไดแ้นะน�าถงึประโยชนข์องพชืผกัหลากชนดิทัง้ทีเ่ปน็ผกัพืน้บา้นดัง้เดมิและน�าเขา้ 

มาปลูก พร้อมตัวอย่างเมนูอาหารที่ระบุถึงคุณค่าทางโภชนาการ รวมทั้งข้อควรระวังในการ 

รับประทานผักส�าหรับผู้ป่วย  จึงนับว่าเป็นประโยชน์อย่างมากส�าหรับประชาชนทั่วไป เพื่อ 

ให้สามารถหากลยุทธ์ในการรับประทานผักได้เพิ่มขึ้น อีกทั้งยังมีโอกาสรู้จักวิธีการปรุงผัก 

พื้นบ้านด้วย

ผมในฐานะทีม่บีทบาทหนา้ทีใ่นการสง่เสรมิโภชนาการของประเทศ จงึขอขอบคณุและ 

ชืน่ชมผูเ้ขยีนทัง้สองทา่นทีทุ่ม่เทเวลารวบรวมองคค์วามรูแ้ละงานวจิยัมาเผยแพรใ่นรปูแบบ 

ที่เข้าใจง่ายและปฏิบัติได้จริง อันจะเป็นประโยชน์โดยตรงสู่ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ 

ให้เพิ่มการบริโภคผักและผลไม้

        (รศ. ดร. วิสิฐ จะวะสิต)

        ผู้อ�านวยการสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
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จ า ก  ผู้ เ ขี ย น

ประเทศไทยอดุมสมบรูณ์ด้วยพชืพรรณนานาชนดิ โดยเฉพาะพชืผกัและผลไม้ 
ซึง่เราจะเหน็ได้ว่าแทบทกุภมูภิาคของประเทศมกัจะมพีชืพนัธุธ์ญัญาหารเฉพาะถิน่ โดยเฉพาะ 

พืชผักที่เรารับประทานกัน  ในหนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนได้พยายามรวบรวมพืชผักที่ประชาชน

นยิมรบัประทาน ซึง่ส่วนหนึง่เพาะปลกูในแถบภาคกลางประมาณ 32 ชนดิ และผกัพืน้บ้าน 

ภาคใต้ของไทยประมาณ 10 ชนิด  ข้อมูลคุณค่าทางโภชนาการที่แสดงไว้เป็นข้อมูลส่วน 

หนึง่ทีไ่ด้จากการท�าโครงการวจิยัผกัพืน้บ้านและผกัทีน่ยิมบรโิภคของผูเ้ขยีนและทมีวจิยัจาก 

สถาบนัโภชนาการ มหาวทิยาลยัมหดิล ซึง่เริม่ต้นสุม่ซือ้ผกัแต่ละชนดิจากตลาดใหญ่ ๆ  หกแห่ง 

ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และผักพื้นบ้านจากตลาดใหญ่ ๆ  ในภาคใต้ของไทย โดย 

ผักชนิดเดียวกันได้สุ่มซื้อมาจากร้านค้าขายปลีกจ�านวนสามร้าน แล้วน�าผักมารวมกัน ล้าง 

ท�าความสะอาด เลอืกเฉพาะส่วนทีร่บัประทานได้มาบดรวมกนัเป็นหนึง่ตวัอย่าง  ดงันัน้ข้อมลู 

ในหนังสือเล่มนี้จึงเป็นการวิเคราะห์หาสารอาหารชนิดต่าง ๆ เช่น ความชื้น (ปริมาณน�้า) 

ใยอาหาร โซเดียม โพแทสเซียม ฟอสฟอรัส เหล็ก ทองแดง สังกะสี สารต้านอนุมูลอิสระ 

(สารประกอบโพลฟีีนอล ไซยานดินิ พโีอนดินิ เบต้าแคโรทนี ลทูนี วติามนิซ)ี และประสทิธ-ิ 

ภาพในการต้านอนุมูลอิสระ ในผักสดที่นิยมบริโภค

ส�าหรับข้อมูลปริมาณสารอาหารในผักทุกชนิด จะแสดงเป็นค่าเฉลี่ยของปริมาณสาร 

อาหารแต่ละชนดิต่อ 100 กรมัส่วนทีก่นิได้ และต่อ 1 ถ้วยตวง นอกจากนีย้งัแสดงถงึน�้าหนกั 

ของผักและจ�านวนถ้วยตวงต่อ 1 ส่วนหรือ 1 หน่วยบริโภค ซึ่งให้พลังงาน 25 กิโลแคลอรี 

และขนาดของถ้วยตวงที่ใช้ เพื่อประโยชน์ต่อผู้บริโภคทั้งคนปกติและภาวะเจ็บป่วยด้วยโรค 

ต่าง ๆ

หนงัสอืเล่มนีย้งัได้กล่าวถงึข้อแนะน�าในการบรโิภคผกั บทบาท และหน้าทีข่องสารอาหาร 

แต่ละชนิด และปริมาณสารอาหารที่บุคคลควรจะได้รับ รวมทั้งเมนูอาหารผัก 11 รายการ  

พร้อมแสดงคุณค่าโภชนาการให้ลองท�ารับประทาน

013ร ศ .  ด ร .  รั ช นี  ค ง ค า ฉุ ย ฉ า ย  แ ล ะ  ริ ญ  เ จ ริ ญ ศิ ริ
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ทางคณะผูว้จิยัหวงัเป็นอย่างยิง่ว่า ข้อมลูในหนงัสอืจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน แพทย์ 

นักก�าหนดอาหาร นักวิจัย นักสาธารณสุข ตลอดจนเกษตรกร ผู้ประกอบการ ทั้งภาครัฐ 

และประชาชน หรือผู้ป่วย เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการศึกษาวิจัยทางด้านอาหารและ 

โภชนาการ และใช้เป็นแหล่งข้อมูลเพื่อให้ค�าแนะน�าในการบริโภคผักให้เหมาะสมกับตัวเอง 

ทั้งในภาวะปกติและภาวะเจ็บป่วย

คณะผู้วิจัยขอขอบคุณนางสาวอรวรรณ กริ่งเกษมศรี และนางสาวบังอร เสาวงจันทร์ 

ในการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ขอขอบคุณคุณรุ่งรัตน์ แจ่มจันทร์ ที่คิดและพัฒนาสูตร 

เมนูอาหารผัก และขอขอบคุณคุณศิริพร โกสุม และคุณสุดารัตน์ เชื้อพรหม ที่ช่วยประสาน 

งานต่าง ๆ  และท้ายสุดคณะผู้วิจัยขอขอบคุณสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดลในการ 

ใช้ห้องปฏิบัติการส�าหรับการวิเคราะห์ครั้งนี้

       (รศ. ดร. รัชนี คงคาฉุยฉาย)     (ริญ เจริญศิริ)
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ส า ร บ ัญ

ผักกับคุณค่าทางโภชนาการ

ข้อแนะน�าในการบริโภคผัก

บทบาทหน้าที่ของสารอาหารชนิดต่างๆ
วิตามิน

แร่ธาตุ

ใยอาหาร

สารต้านอนุมูลอิสระ

ประสิทธิภาพในการต้านอนุมูลอิสระ

017
019

023
024
029
048
050
053

055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
066
067
068
069

คุณค่าทางโภชนาการของผักสด 1 ถ้วยตวง
ถั่วงอก

ใบมันปู (เนียงน�้า)

ใบส้มแป้น

ผักกระเฉด

ผักกวางตุ้ง

ผักกาดแก้ว

ผักกาดขาว

ผักกาดหอม

ผักกูด

ผักคะน้า

ผักชีล้อม

ผักต�าลึง

ผักบุ้งจีน

ผักพูม

ตวั
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ผักหนาม

ผักเหลียง

ผักหวานบ้าน

ยอดมะม่วงหิมพานต์

ยอดมะระหวาน (ฟักแม้ว)

ลูกเหรียง

สะเดา

เสม็ดชุน

หน่อไม้ฝรั่ง

กะหล�า่ดอก

กะหล�า่ปลี

กะหล�า่ปลีม่วง

ข้าวโพดอ่อน

แครอต

แตงกวา

070
071
072
073
074
075
076
077
078
079
080
081
082
083
084

098

119
127
128

ถั่วฝักยาว

ถั่วลันเตา

บร็อกโคลี

บวบเหลี่ยม

พริกหวานสีเขียว

พริกหวานสีแดง

พริกหวานสีเหลือง

ฟักเขียว

ฟักทอง

มะเขือเทศ

มะเขือเปราะ

มะเขือยาว

มะระขี้นก

เมนูอาหารผักและคุณค่าทางโภชนาการ

ตารางปริมาณสารอาหารในผักสด 100 กรัมส่วนที่กินได้

บรรณานุกรม

ดัชนี

085
086
087
088
089
090
091
092
093
094
095
096
097ตวั
อย
่าง



017ร ศ .  ด ร .  รั ช นี  ค ง ค า ฉุ ย ฉ า ย  แ ล ะ  ริ ญ  เ จ ริ ญ ศิ ริ

จากรายงานทางคลินิกและระบาด 

วิทยาพบว่า การรับประทานผักและผลไม้ 

เป็นประจ�าสามารถลดความเสี่ยงของการ 

เกดิโรคไม่ตดิต่อเรือ้รงั (non-communicable 

chronic diseases) เช่น โรคหวัใจและหลอด 

เลือด โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน 

โรคมะเรง็ เป็นต้น

มรีายงานการวจิยัพบว่า ใยอาหารชนดิ 

ที่ละลายน�้าสามารถช่วยลดระดับคอเลส- 

เตอรอลชนดิไม่ด ี(LDL cholesterol) ในเลอืด 

ผักกับคุณค่าทางโภชนาการ

ผกัเป็นหนึง่ในอาหารหลกัห้าหมู ่โดยมนี�า้เป็นส่วนประกอบตัง้แต่ร้อยละ 76-97 

ผกัเป็นแหล่งอาหารทีใ่ห้พลงังานต�า่และเป็นแหล่งส�าคญัของวติามนิและเกลอืแร่ 

หลายชนดิทีจ่�าเป็นต่อร่างกาย นอกจากนีย้งัมสีารอาหารอืน่ ๆ  ทีม่ปีระโยชน์ต่อ 

สุขภาพ เช่น ใยอาหาร สารต้านอนุมูลอิสระ เป็นต้น

และยังช่วยท�าให้การย่อยและการดูดซึม 

คาร์โบไฮเดรตจากอาหารช้าลง ท�าให้น�า้ตาล 

ทีถ่กูดดูซมึเข้าสูก่ระแสเลอืดเพิม่ขึน้อย่างช้า ๆ  

นอกจากนี้ใยอาหารชนิดที่ไม่ละลายน�า้ยังมี 

ผลดต่ีอร่างกายคอื ช่วยในเรือ่งระบบการขบั 

ถ่าย บรรเทาอาการท้องผูกได้

ผกัเป็นแหล่งทีด่ขีองแร่ธาตทุีจ่�าเป็นต่อ 

ร่างกาย โดยเฉพาะโพแทสเซยีม แมกนเีซยีม 

และทองแดง  แร่ธาตุมีความส�าคัญต่อการ 

ด�ารงชีวิตของคนเราอย่างมาก โดยเป็นส่วน 
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ประกอบของเนื้อเยื่อและเป็นองค์ประกอบ 

ส�าคญัของการท�างานในปฏกิริยิาหลายอย่าง 

ในร่างกาย เช่น ช่วยรักษาดุลกรดและด่าง 

และดุลของอิเล็กโทรไลต์ รักษาความสมดลุ 

ของสารต่าง ๆ  ระหว่างเลอืดและเนือ้เยือ่ ช่วย 

ให้เซลล์กล้ามเนือ้และระบบประสาทท�างาน 

ได้ตามปกต ิ แร่ธาตบุางชนดิยงัมคีวามส�าคญั 

ต่อการท�างานของระบบเอนไซม์ในกระบวน- 

การเมแทบอลซิมึของร่างกาย มีรายงานการ 

วิจัยว่า การได้รับโพแทสเซียมและแมก- 

นีเซียมจากผักและผลไม้ช่วยลดความดัน 

โลหิตได้

นอกจากนี้ผักยังเป็นแหล่งที่ดีของ 

วิตามินต่าง ๆ  โดยวิตามินเป็นส่วนประกอบ 

ส�าคญัในการควบคมุปฏกิริยิาเคมขีองร่างกาย 

ท�าให้เซลล์ต่าง ๆ  เจริญเติบโตและท�าหน้าที่ 

ได้ตามปกติ  ปัจจุบันมีความสนใจวิตามิน 

บางชนิด เช่น วิตามินซี เบต้าแคโรทีน และ 

ลูทีน ในแง่ของการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ

ซึ่งมีคุณสมบัติในการจับและท�าลายอนุมูล 

อิสระต่าง ๆ ที่มาจากกระบวนการปฏิกิริยา 

ทางชีวเคมีหรือกระบวนการเผาผลาญสาร 

อาหาร (เมแทบอลิซึม) ที่เกิดขึ้นภายใน 

ร่างกาย หรอือนมุลูอสิระจากสิง่แวดล้อมรอบ 

ตัวเรา ได้แก่ ควันบุหรี่ ก๊าซจากท่อไอเสีย 

รถยนต์ การดื่มแอลกอฮอล์ รังสีจากแสง

อาทติย์ (อลัตราไวโอเลต) รงัสเีอกซเรย์ ซึง่ 

สารอนมุลูอสิระเหล่านีม้อีนัตรายต่อเซลล์ใน 

ร่างกายที่อาจส่งผลให้เกิดโรคมะเร็ง โรค 

หวัใจ ภาวะข้อหรอืไขข้อต่ออกัเสบ ต้อกระจก 

โรคความจ�าเสื่อม โรคแก่ก่อนวัย และการ 

เสื่อมของอวัยวะต่าง ๆ

อนุมูลอิสระจะท�าลายเนื้อเยื่อเซลล์ 

โดยเข้าไปเปลีย่นแปลงโครงสร้างของดเีอน็เอ 

(DNA) ถ้าร่างกายได้รบัสารอนมุลูอสิระมาก 

แต่ผลติสารต้านอนมุลูอสิระได้น้อย จะส่งผล 

ให้ร่างกายไม่สามารถขจดัอนมุลูอสิระเหล่านัน้ 

ได้หมด  ขณะเดียวกันหากความสามารถใน 

การสร้างสารต้านอนุมูลอิสระของร่างกาย 

ลดลง เช่นในผูส้งูอาย ุจะยิง่เป็นการเพิม่ความ 

เสีย่งและท�าให้เกดิการเปลีย่นแปลงทางเคมี 

ทีน่�าไปสูก่ารเกดิโรคต่าง ๆ  ได้ เช่น โรคมะเรง็ 

และโรคไม่ตดิต่อเรือ้รงัชนดิอืน่ ๆ   ดงันัน้การ 

ได้รบัสารต้านอนมุลูอสิระทีเ่พยีงพอจากอาหาร 

สามารถช่วยป้องกนัเซลล์จากการถกูท�าลาย 

โดยอนุมูลอิสระ ท�าให้เซลล์ของเยื่อบุต่าง ๆ  

ในร่างกายคงสภาพเป็นปกติ

การศกึษาทางคลนิกิและระบาดวทิยา 

พบว่า การบรโิภคผกัและผลไม้ช่วยลดความ 

เสีย่งต่อการเกดิโรคไม่ตดิต่อเรือ้รงั เช่น โรค 

หัวใจและหลอดเลือด รวมถึงโรคมะเร็งได้ 

เนือ่งจากผกัและผลไม้เป็นแหล่งทีด่ขีองสาร 

ต้านอนมุลูอสิระ ซึง่นอกจากวติามนิเหล่านี ้ใน 

ผกัยงัมสีารต้านอนมุลูอสิระอืน่ ๆ  ได้แก่ สาร 

พฤกษเคมี (phytochemicals) เช่น สาร 

ประกอบฟีโนลิกหรือโพลีฟีนอล ไซยานิดิน 

พีโอนิดิน เป็นต้นตวั
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