มาทําน้ําผักผลไมเพื่อสุขภาพกันเถอะ
ภญ.กฤติยา ไชยนอก
สํานักงานขอมูลสมุนไพร
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
การดูแลสุขภาพใหแข็งแรงเริ่มไดที่ตัวเราเอง ซึ่งอาหารและเครื่องดื่มนับเปนปจจัยสําคัญที่จะ
ชวยใหรางกายของเราสามารถสรางภูมิคุมกันที่ดีและชวยใหเรามีความตานทานตอโรคตางๆ ได ดังนั้น
น้ําผักผลไมที่อุดมไปดวยวิตามิน เกลือแร และใยอาหารจากผักผลไมตางๆ นาจะเปนทางเลือกที่ดี
สํ า หรั บ ผู ที่ ตองการเสริ ม ความแข็งแรงให กับ รางกาย ซึ่ง วัตถุ ดิบ ต างๆ สามารถหาซื้อได งา ยตาม
ทองตลาดทั่วไป
สูตรที่ 1
สวนประกอบ
1. บีทรูทขนาดกลาง
½
หัว
2. แครอท
½
หัว
3. แอปเปล
½
ผล
4. เซเลอรี่
¼
กาน
5. ขิงแก
2 - 3 แวน
6. เกากี้
1
ชอนชา
7. กีวี
1
ผล
8. มะเขือเทศขนาดกลาง
½
ผล
9. น้ําตมสุก
2
ถวย
วิธีทํา: เติมขอ 1 - 6 ลงในเครื่องปน เติมน้ําแลวปนจนละเอียดเขากัน จากนั้นเติมขอ 7 - 8 ตามลงไป
แลวปนจนละเอียดเนียน
สูตรที่ 2
สวนประกอบ
1. บีทรูทขนาดกลาง
2. แครอท
3. แอปเปล
4. เกากี้
5. สตรอวเบอรรี่
6. สับปะรด
7. มะนาวปอกเปลือก

½
½
½
1
6
¼
¼

หัว
หัว
ผล
ชอนชา
ผล
ผล
ผล

8. มะเขือเทศขนาดกลาง
½
ผล
9. น้ําตมสุก
2
ถวย
วิธีทํา: หั่นผักและผลไมทุกชนิดใหมีขนาดเล็ก เติมขอ 1 - 4 ลงในเครื่องปน เติมน้ําแลวปนจนละเอียด
เขากัน จากนั้นเติมขอ 5 - 8 ตามลงไปแลวปนจนละเอียดเนียน
สําหรับสูตรที่ 1 อาจจะรับประทานไดยากในคนที่ไมชอบกลิ่นของเซเลอรี่และขิง แนะนําให
ลองรับประทานสูตรที่ 2 เพราะมีสวนประกอบของผลไมคอนขางเยอะ ทําใหรับประทานไดงายกวา
สู ตรที่ 1 อย างไรก็ตามสั ด ส ว นและชนิดของวัต ถุดิบ ที่นํ ามาใช สามารถปรั บ เปลี่ ยนได ตามความ
เหมาะสม แตควรใชวัตถุดิบที่ดี สะอาด และหาไดงาย อาจเติมเกลือลงไปเล็กนอยเพื่อเพิ่มรสชาติ แต
ควรระมัดระวังในผูปวยที่เปนโรคความดันโลหิตสูง และการรับประทานหลังทําเสร็จทันทีจะไดผลดี
ที่สุด
เกล็ดความรูปเกี่ยวกับผักและผลไม
บีทรูท: เปนพืชตระกูลเดียวกับหัวผักกาด สามารถใชเปนสีผสมในอาหาร ขนม และเครื่องดื่ม
สารที่ใหสีแดงคือ betanin มีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระและยับยั้งเซลลมะเร็ง นอกจากนี้ยังมี pectin ซึ่ง
เปนใยอาหารชนิดละลายน้ําได มีฤทธิ์ชวยลดความดันโลหิต และชวยเพิ่ม HDL ในเลือด
แครอท: มีเบตาแคโรทีนและวิตามินเอสูง ชวยบํารุงสายตา และมีวิตามินอื่นๆ ที่ชวยบํารุง
รางกาย แครอทมีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ และตานการอักเสบ
แอปเปล: มีสาร pectin อยูสูง ชวยในการขับถาย มีวิตามินและกรดผลไมหลายชนิด เชน
maltic acid, quinic acid, citric acid, succinic acid และ lactic acid การศึกษาทางคลินิกพบวา
แอปเปลชวยเผาผลาญไขมัน ลดระดับคอเลสเตอรอลและระดับน้ําตาลในเลือด
เซเลอรี่: นิยมนํามาใสในอาหารเพื่อเพิ่มรสชาติ สารใหกลิ่นคือ apiin เซเลอรี่มีฤทธิ์ชวยลด
ความดันโลหิต ลดน้ําตาล และลดไขมันในเลือด
ขิง: นํามาประกอบอาหารและเครื่องดื่มไดหลายรูปแบบ ชวยเพิ่มรสชาติ และดับกลิ่นคาว
ของเนื้อสัตว ขิงมีฤทธิ์ตานการอาเจียน ทั้งจากอาการเมารถเมาเรือ ตั้งครรภ การไดรับยามะเร็งและ
ฉายรังสี และการอาเจียนจากสาเหตุอื่นๆ มีฤทธิ์ชวยขับลม ลดอาการจุก ขับน้ําดี ชวยยอยอาหาร
ตานการเกิดแผลในกระเพาะอาหาร ลดการอักเสบและแกไอ
เกากี้ : เป น สมุนไพรจี น มีลั กษณะเป น ผลสี แดงขนาดเล็ ก มักพบอยูในน้ํ าซุป หรื ออาหาร
ประเภทตุน มีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ ชะลอความแก ตานการอักเสบ และชวยบรรเทาปวด
กีวี: การศึกษาทางคลินิกพบวาการรับประทานกีวีชวยใหขับถายสะดวกและสม่ําเสมอ ชวยให
การทํางานของลําไสดีขึ้น ชวยลดการเกาะกลุมของเกล็ดเลือด และลดระดับไตรกลีเซอรไรดในเลือด
แตการรับประทานกีวีอาจทําใหเกิดอาการแพได และไมเหมาะสําหรับ ใสในของหวานที่มีนมหรื อ
ผลิ ตภัณฑจากนม เนื่องจากเอนไซม actinidin จะยอยโปรตีนในนม อาจทําใหสู ญเสียคุณคาทาง
อาหาร

มะเขือเทศ: มี lycopene สูง มีวิตามินเอ และวิตามินซี มี ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ ชะลอความ
แก และตานมะเร็งหลายชนิด โดยเฉพาะมะเร็งตอมลูกหมาก
สตรอวเบอรรี่: อุดมไปดวยวิตามินซีและธาตุเหล็ก มีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ ตานการอักเสบ
และลดไขมันในเลือด แตสตรอเบอรี่เปนผลไมที่มีสารประกอบซาลิไซเลตอยูเปนปริมาณสูง ผูที่แ พยา
แอสไพรินควรหลีกเลี่ยง
สับปะรด: อุดมไปดวยวิตามินซี แรธาตุ ใยอาหาร และเอนไซม bromelain ชวยแกทองอืด
ทองเฟอ แกจุดเสียด ชวยยอยอาหาร สับปะรดมีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ เพิ่มภูมิตานทาน ลดอาการบวม
และอาการอักเสบ การทดสอบทางคลินิกพบวา ยาเม็ดเอนไซม bromelain ชวยใหอาการปวดเขา
ลดลง
มะนาว: มีวิตามินซีสูง ชวยขับเสมหะ แกไอ แกโรคลักปดลักเปด ในน้ํามะนาวมีกรดอินทรีย
อยูหลายชนิด มีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ ชวยชะลอความแก และเพิ่มภูมิตานทานใหกับรางกาย
จะเห็นไดวาผักและผลไมที่เรานํามาใชลวนมีประโยชนมากมาย สามาถหาซื้อไดงาย แตอยาง
ที่ไดกลาวมาแลววา ทั้งสวนประกอบและสัดสวนที่ใชสามารถปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม เชน
หากเราแพผักหรือผลไมบางชนิด ก็ไมควรใสลงไป และนอกจากการรับประทานอาหารที่ดีแลว เรา
ควรออกกําลั งกายอยางสม่ําเสมอเพื่อเสริ มความแข็งแรงของร างกาย ใหพรอมที่จะตอสูกับความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในทุกๆ วัน
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