
                    
1 #แครอท (และผลไมส้เีหลอืงสม้)  

           แครอทอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุที่มีประโยชน์ เช่น เบตาแคโรทีน วิตามินเอ วิตามินบี 1 วิตามินบี 2 วิตามินซี 

วิตามินอี ธาตุแคลเซียม ธาตุโพแทสเซียม ธาตุฟอสฟอรัส ธาตุเหล็ก และยังมีสารส าคัญคือ "ฟอลคารินอล" (falcarinol) ซึ่ง

ช่วยต่อต้านเซลล์มะเร็ง เป็นต้น ใช้ประกอบอาหารได้อย่างหลากหลายเมนู ไม่ว่าจะเป็นของหวานของคาว ทั้งผัด ทอด แกง ต้ม 

ซุป สลัด ย า ก็มีแครอทเป็นส่วนประกอบทั้งน้ัน และยังมีเคร่ืองดื่มเพื่อสุขภาพอย่างน ้าแครอทปั่นอีกด้วย ยังไม่หมดเท่านี้

สรรพคุณของ  แครอทที่ใช้เป็นยารักษาโรคก็ใช้รักษาได้อย่างหลากหลายเช่นกัน 

สรรพคุณของแครอท 

1. ช่วยบ ารุงสุขภาพผิวให้สดใสเปล่งปลั่ง 

2. ช่วยป้องกันเซลล์ผิวไม่ให้ถูกท าลายได้ง่ายจากมลภาวะแสงแดดต่าง ๆ 

3. ช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโตของร่างกาย 

4. ช่วยบ ารุงกระดูก ฟัน เหงือก เล็บ ให้แข็งแรงยิ่งขึ้น 

5. มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระ ซึ่งมีส่วนช่วยในการชะลอวัยและการเกิดร้ิวรอยแห่งวัย 

6. ช่วยสร้างสร้างภูมิต้านทานโรคของร่างกายให้แข็งแรงยิง่ขึ้น 

7. ช่วยยับยั้งต่อต้านการเกิดโรคมะเร็ง 

8. ช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย 

9. ช่วยรักษาโรคความดันโลหิตสูง 

10. ช่วยรักษาระดับน ้าตาลในเลือด 

11. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในระบบไหลเวียนของเลือด 

12. ช่วยบ ารุงเซลล์ผิวหนัง 

13. ช่วยบ ารุงเส้นผม 

14. ช่วยลดอัตราการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤษ์ อัมพาต 

15. ช่วยลดความเสี่ยงจากการเกดิโรคหัวใจและภาวะหัวใจล้มเหลว 

16. ช่วยบ ารุงและรักษาสายตา รักษาโรคตาฟาง และต้อกระจก 

17. ช่วยรักษาโรคถุงลมโป่งพองและไทยรอยด์เป็นพิษ 

18. ช่วยย่อยอาหาร และช่วยแก้และบรรเทาท้องผูก 

19. แครอทมีสรรพคุณใช้เป็นยาขับปัสสาวะ 

20. ใช้เป็นยาถ่ายพยาธิไส้เดือน 

21. ช่วยรักษาฝี แผลเน่าต่าง ๆ 

 

สมุนไพรบ ารุงสายตา 



2 #ผกัใบเขยีว  

   ผักใบเขียว คอืผกัที่มีใบสีเขียวและบริโภคได้ ซ่ึงเป็นแหล่งของสารแคโรทีนอยด์ และแร่ธาตุ

แมกนีเซียม ซ่ึงเป็นองคป์ระกอบอยู่ในโมเลกุลของคลอโรฟิลล์ เช่น ใบคะน้า ปวยเล้ง ใบต าลึง ชะอม ผกักวางตุ้ง 
และผักกาดเขียวปลี เป็นตน้ 

ผักทุกชนิดมปีระโยชน์ต่อรา่งกาย โดยเฉพาะอยา่งยิ่งผักใบเขยีว สีเขียวในผักประกอบไปด้วย

คลอโรฟลิล์ เบต้าแคโรทีนและวิตามินอีซึ่งมีสารช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระ ซึ่งเป็นสาเหตุหนึง่ของโรคมะเร็ง อีกทั้งยัง

ช่วยบ ารงุหัวใจและหลอดเลือด ช่วยบ ารุงสมองและความจ า ชะลอความเสือ่มของเซลล์ต่างๆ ควบคุมสมดุลของระดบั

แคลเซียม เป็นต้น ตัวอย่างของผกัใบเขียวเช่น คะนา้ บล็อกโคลี ผกัโขม กวางตุ้ง กะหล ่าปลี ชะอม ซ่ึงผักเหล่านี้

สามารถหาซื้อได้ทัว่ไป ต้ังแต่ตลาดสดจนถึงซเูปอร์มาร์เก็ตชั้นน า ราคาก็ไม่สงู  

ดังนั้นการรบัประทานผักใบเขยีวเหลา่นี้นอกจากจะเปน็ผลดีต่อสขุภาพกายแล้ว ยังเป็นผลดีต่อสุขภาพ

กระเปา๋ (ตังค์) อกีดว้ย มีแร่ธาติอกีชนดิหนึง่ทีม่ีมากในผักใบเขยีว น่ันกค็ือแคลเซี่ยม แคลเซีย่มชว่ยใหก้ระดูกและฟัน

แข็งแรง ช่วยในการท างานของระบบประสาท การหดตัวและขยายตัวของกล้ามเนื้อและแคลเซียมยงัช่วยให้เลือด

แข็งตัวได้เร็วเมื่อมีบาดแผล ตัวอย่างของผักใบเขยีวที่มีปรมิาณแคลเซีย่มสงูเชน่ ใบยอ ใบชะพลู ผักแผว ยอดแค 

ยอดกระถิน ผกักะเฉด ยอดสะเดา เป็นต้น ซึ่งผักเหล่านี้ก็สามารถหารับประทานได้งา่ย ราคาไม่แพง ประโยชน์ของการ

รับประทานผกัใบเขียวไม่ได้มีเพียงแคท่ี่กลา่วมาขา้งต้น แต่ผักใบเขียวและผกัทุกชนดิที่มีกากใยอาหารสงูยงัช่วยให้

การขับถา่ยเป็นไปอย่างปกติ ไม่เป็นโรคทอ้งผกู อดึอดัทอ้ง ท่านที่มีปัญหาเรือ่งระบบขับถา่ยแนะน าเลยครบั ลอง

ทานผักใบเขยีวหรือผกัที่มเีส้นใยสูง ระบบขบัถ่ายจะกลับมาท างานได้ปกติ ความพรั่งพรูจะเกิดกับท่านทุกเช้า สมกับที่

มีคนกลา่วไว้วา่ เวลาที่มคีวามสุขที่สดุคอืเวลาที่ได้ถ่ายทุกข์นั่นเอง 

 

 

 



3 #ไข่  

คุณค่าทางโภชนาการ 

ไข่ไก่ใหก้รดอะมิโนจ าเป็นทุกชนิด ตลอดจนวิตามินและเกลอืแรอ่ีกหลายชนดิ รวมท้ังเรตินอล(วติามินเอ), 
ไรโบฟลาวิน (วติามินบี2), กรดโฟลิก (วติามินบี9), วิตามินบ6ี, วิตามินบ1ี2, โคลนี, เหล็ก, แคลเซียม, ฟอสฟอรสั

และโพแทสเซียม วิตามินเอ ดีและอีท้ังหมดในไข่อยู่ในไข่แดง ไข่เป็นหน่ึงในอาหารไมก่ี่ชนิดในธรรมชาติท่ีมี

วิตามินดี ไข่แดงขนาดใหญ่ให้พลังงานประมาณ 60 แคลอรี (250 กิโลจูล) ไข่ขาวให้พลังงานประมาณ 15 

แคลอรี (60 กิโลจูล) ไขแ่ดงขนาดใหญ่มีปริมาณคอเลสเตอรอลท่ีแนะน าให้รับประทานต่อวันท่ี 300 มิลลิกรมั
มากกว่าสองในสาม แม้การศึกษาหน่ึงจะชี้ว่าร่างกายมนุษย์ไม่อาจดดูซับคอเลสเตอรอลจากไข่ไดม้ากนัก 

        ไข่แดงมีน ้าหนักคิดเป็น 33% ของน ้าหนักของเหลวของไข่ ไขมันท้ังหมดอยู่ในไข่แดง น้อยกว่าครึ่งหน่ึงของ

โปรตีนเล็กนอ้ย และสารอาหารอื่นส่วนใหญ่ ไข่แดงยังมีโคลีนท้ังหมด และไข่แดงหน่ึงมีปริมาณเกอืบครึ่งหน่ึงของ

ปรมิาณท่ีแนะน าต่อวัน โคลีนเป็นสารอาหารส าคัญต่อพฒันาการของสมอง และกล่าวกันว่าส าคัญต่อสตรมีีครรภ์

และสตรีให้นมบตุรเพื่อประกันพัฒนาการทางสมองของทารก 

 

 

 

 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B9%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A5


  

4 #ถัว่อลัมอนด ์(และถัว่ชนดิตา่ง ๆ)  ถัว่อลัมอนด ์เป็นถัว่ทีม่คีณุค่าทางสารอาหารตอ่รา่งกายสงูกวา่ถัว่ชนิดอื่น ๆ มาก ตดิ 

1 ใน 10 ของสดุยอดอาหารเพือ่สขุภาพอกีดว้ย ถา้คณุไดเ้ห็นคณุค่าทางโภชนาการของถัว่ชนดินีเ้ทยีบกบัผกัและผลไมช้นดิอื่น ๆ 

แลว้คณุจะตอ้งตกใจ เพราะมวีติามนิและแรธ่าตทุีส่ าคญัทีม่ปีระโยชนต์อ่รา่งกายทัง้นัน้ และแถมยงัมปีรมิาณทีม่ากเสยีดว้ย 

ประโยชน์ของอัลมอนด์ 

1. อัลมอนด์มีประโยชน์ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระ เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันในร่างกาย 

2. ช่วยในการชะลอวัยและการเกิดร้ิวรอยแห่งวัยได้ดี 

3. ประโยชน์ของอัลมอนด์ ช่วยเพิ่มพลังงานให้กับร่างกาย 

4. ช่วยบ ารุงระบบประสาท และช่วยเพิ่มสติปัญญาและสมาธิให้มากขึ้นช่วยในการท างานของสมอง ช่วยป้องกันการเกิดโรคอัล

ไซเมอร์ 

5. ช่วยเสริมสร้างเซลล์และซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอในร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นผิวพรรณ เส้นผม เล็บ ฯลฯ 

6.  การรับประทานอัลมอนด์เป็นประจ าจะช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจวายได้ถึง 50% 

7. ช่วยบ ารุงและเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง ช่วยลดความเสี่ยงของโรคกระดูกพรุน 

8. ช่วยลดระดับน ้าตาลในเลือด ป้องกันการเกิดโรคเบาหวานได้ถึง 30-50% เพราะช่วยในการหลั่งอินซูลินหลังอาหาร ท าให้

น ้าตาลในกระแสเลือดที่เพิ่มขึ้นถูกดูดซึมเก็บไว้ที่ตับและเน้ือเยื่ออื่น ๆ จึงมีผลท าให้สามารถลดระดับน ้าตาลในเลือดได้ 

9. อลัมอนดล์ดน้ าหนกั จากงานวิจัยหลายอย่างระบุว่า ผู้ที่รับประทานถั่วหรืออัลมอนด์เป็นประจ าจะมีน ้าหนักตัวลดลงโดยเฉลีย่

มากกว่าผู้ที่ไม่เคยรับประทานถั่ว โดยผู้ที่รับประทานถั่วอัลมอนด์อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 คร้ัง ร้อยละ 31% พบว่ามีน ้าหนัก

ตัวที่ลดลง ถึงแม้ว่าถั่วอัลมอนด์จะมีไขมันที่สูงมากก็ตาม 

10. อลัมอนดล์ดความอว้น ช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย ช่วยเพิ่มระดับไขมันดี (HDL) และลดระดับไขมันเลว (LDL) 

ในร่างกาย ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด โดยงานวิจัยจากสถาบันช้ันน าในอเมริกาและยุโรปพบว่า 

การรับประทานอัลมอนด์วันละ 1 หยิบมือจะช่วยลดระดับไขมันเลวได้ถึง 4.4% แต่ถ้ารับประทานวันละ 2 หยิบมือก็จะช่วยลด

ระดับไขมันเลวได้ 9.4% 

11. ช่วยลดความเสี่ยงของการเกดิโรคมะเร็งล าไส้ใหญ่ได้เป็นอย่างดี 

12. ช่วยป้องกันอาการท้องผูก เน่ืองจากอัลมอนด์มีเส้นใยอาหารในปริมาณมาก มันจึงช่วยในการขับถ่ายและป้องกันอาการ

ท้องผูกได้เป็นอย่างด ี

13. ช่วยป้องกันการเกิดโรคน่ิว จากฐานข้อมูลจาก Nurses' Health Study จากผู้หญิงกวา่ 80,000 รายแสดงให้เห็นว่า

ผู้หญิงที่รับประทานถั่วอย่างน้อย 1 ออนซ์/สัปดาห์จะช่วยลดความเสี่ยงขการเกิดโรคน่ิวได้ถึง 25% 

14. อัลมอนด์เป็นถั่วที่มีโปรตีนสูงมาก ซึ่งมีประโยชน์ในเร่ืองของการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอสร้างความเจริญเติบโต ให้พลังงาน

แก่ร่างกาย ช่วยรักษาสมดุลของกรดด่างในร่างกาย ฯลฯ 

15. เมลด็อลัมอนด์มีโพสแทสเซียมสูง ซึ่งเป็นตัวช่วยในการควบคุมความดันโลหิต 

16. การรับประทานอัลมอนด์จะช่วยลดการกินจุบจิบ และการรับประทานทุกวันก็จะช่วยระงับความหิวได้เป็นอย่างดี ถือว่าเป็น

การไดเอ็ตไปด้วยในตัวเลยทีเดียว 

17. ส าหรับผู้ที่กังวลเร่ืองน ้าหนักตัว รับประทานถั่วอัลมอนด์แทนของหวานหรือขนมขบเคี้ยวในระหว่างวันได้ นอกจากจะไม่ท า

ให้อ้วนแล้วยังได้คุณค่าจากธรรมชาติไปเต็ม ๆ และยังช่วยลดน ้าหนักไปในตัวด้วย 



 
5 #แซลมอน (และปลาไขมันสูง)  

   ในปัจจุบนัการรับประทานเนื้อปลาแซลมอน นอกจากความอร่อยของปลาแซลมอนท่ีหนึบหนับ และหวานแบบ
ธรรมชาติ คุณประโยชน์ของมนัก็แจ๋วไม่แพก้ับรสชาตเิหมือนกัน เนื้อปลาสีส้มแทรกไขมันขาวน่ากินมีคุณประโยชน์มากมายต่อรา่งกาย
ถึง 7 ประการด้วยกัน มาดูกันว่ามีอะไรบ้างคราวหน้าจะได้รบีสั่งปลาแซลมอนซาซิมมิากินก่อนใคร! 

   1. ช่วยรักษาโรคข้อเข่าเสื่อม ใครก าลงัประสบปัญหาเรือ่งขอ้เข่าเสื่อม ต้องเลือกรบัประทานเนื้อปลาแซลมอนเพิม่เตมิ
แล้วละค่ะ เพราะในเนือ้ปลาสสี้มนั้นอุดมไปดว้ยโปรตีนที่ช่ือว่า ไบโอแอคทีฟเปปไทด์ ซึง่กรดโปรตีนทีม่ีประโยชน์ต่อขอ้เข่าน้ันคือ แคล
ซิโทนิน (calcitonin) ทีไ่ด้รับการวิจัยแล้วว่าช่วยเพิม่คอลลาเจน อกีทั้งยงัควบคมุคอลลาเจนในกระดูกออ่นของข้อเข่าคงที่ นอกจากนี้
ยังช่วยเพิม่ความหนาแน่น และความแขง็แรงใหเ้นื้อกระดูกดว้ย 

2. กินปลาแล้วฉลาด แถมมีความสุขเพิ่ม อยากรู้ไหมว่ากนิอะไรแลว้มีความสุข แถมฉลาดขึน้ด้วย? ค าตอบคือเนื้อ
ปลาแซลมอนไง เพราะระบบสมองประกอบไปด้วยกรดไขมันโอเมก้า 3 กว่า 60% ส่วนอกี 30% นั้นคอืกรด DHA ซึ่งมีความส าคัญมาก
ต่อระบบประสาท ดังนั้นการรบัประทานเนื้อปลาแซลมอนเปน็ประจ าจะช่วยลดความเสี่ยงของการอยูใ่นสภาวะซมึเศร้า และสภาวะ
เครียดในหมู่วัยรุ่น ส่วนในวัยผู้ใหญ่ และวยัชรานั้นเนื้อปลาแซลมอนจะช่วยในเรือ่งของความจ า ช่วยลดความเสีย่งของการป่วยเป็นโรค
ความจ าเสือ่ม 

3. ช่วยรักษาสุขภาพหัวใจ และระบบหลอดเลือด ถ้าอยากรกัษาหัวใจใหม้ีสุขภาพแข็งแรง ต้องอยา่ไปคบคนไม่ดี
เดีย๋วหัวใจจะช ้าซะเปล่าๆ เอะ๊! ไม่ใชล่ะ เพราะถ้าอยากมีสุขภาพหัวใจท่ีแขง็แรงต้องรับประทานแซลมอน เพราะเนื้อปลาแซลมอนอุดม
ไปด้วยกรดไขมันโอเมก้า 3, กรดอีโคซะเพนตะอโีนอกิ (EPA) และกรด DHA กรดไขมันเหล่านี้ให้ประโยชนม์ากมายต่อระบบหัวใจ และ
หลอดเลอืด อาทิ ช่วยลดการติดเช้ือ, ช่วยไมใ่หเ้ลือดแข็งตัว และขยายหลอดเลือดแดง หากรับประทานเนือ้ปลาแซลมอน 2–3 ครัง้ต่อ
สัปดาหเ์ปน็ประจ าจะปอ้งกนัไม่ใหเ้ป็นโรคหัวใจวาย, โรคหลอดเลือดสมองแตก, โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ, โรคความดนัโลหิตสูง และ
ภาวะไตรกลเีซอไรด์ในเลือดสูง 

   4. รักษาสายตา และป้องกันโรคประสาทจอตาเสื่อม  เนื้อปลาสีส้มอาหารโปรดของใครหลายๆ คน นอกจากจะอร่อย
แล้วยังช่วยปกป้องสายตาอกีดว้ย การรับประทานเนื้อปลาแซลมอนอย่างนอ้ย 2 ครั้งต่ออาทิตย์จะช่วยชะลอความเสีย่งของจอประสาท
ตาเสื่อมที่อาจน าไปสูก่ารสูญเสียการมองเหน็ 

   5. ช่วยให้นอนหลับลึก และหลับสนิทตลอดท้ังคือ  ประโยชน์สุดท้ายแตไ่ม่ท้ายสุดของเนื้อปลาแซลมอนคือ ช่วยใน
เรือ่งการนอนหลับ เพราะเนือ้ปลาแซลมอนอดุมไปด้วยทรปิโตเฟน (Tryptophan) ซึ่งมีคุณสมบัติคล้ายๆยานอนหลบัแต่เป็นของ
ธรรมชาติล้วนๆ และไร้อันตรายแน่นอน จากงานวิจัยพบว่าทริปโตเฟนมีฤทธ์ิท าให้ง่วง และช่วยให้หลับเร็วขึ้น 

 



 

6 #เก๋าก้ี หรือ โกจิเบอร์รี่ (และผลไม้ตระกูลเบอร์รี่)  

(枸杞 : Wolfberry) เป็นผลไม้ชนิดหนึ่ง           

 

            การแพทย์แผนจีนจัดให้เก๋ากี้เป็นยารสหวานมีฤทธิ์เป็นกลาง แก้ไอ เสมหะน้อย เจ็บรอ้นผ่าวในล าคอ 

จมูกและปากแห้ง วิงเวียนศีรษะหน้ามืดตาลาย บ าบัดโรคตาบอดกลางคืน หูอื้อ บ ารุงไต เลือด ตับและ แก้กลุ่ม

อาการร่างกายออ่นแอ สายตามืดมัว ซูบผอม ปวดเอว กระตุ้นการท างานของล าไส้เล็กและล าไส้ใหญ่ กล่อม

ประสาท ช่วยให้นอนหลับไดด้ี และยังสามารถลดน ้าตาลในเลือด บ าบัดอาการน ้ากามหล่ังเอง ใน ต าราเภสัช

ศาสตร์โบราณของจีนเล่มหน่ึงบันทึกไว้ว่า “เก๋ากี้บ ารุงไต บ ารุงปอด บ ารุงสายตา” 

              รสชาติและสรรพคุณ รสหวาน มีธาตุเป็นกลาง บ ารุงเลือด ไต และสายตา ช่วยใหผ้มด าและบ ารุง

ผิวพรรณ ท าให้ร่างกายกระฉับกระเฉง ใช้บ าบดัผูท่ี้ตับไตออ่นแอ หญิงท่ีมปีระจ าเดอืนผดิปกติ โลหติจาง ตามัว 

และแก่กอ่นวัย วิธีปรุง ชงน ้าดื่มแทนน ้าชา หรือ ใส่ลงในน ้าซุป ตุ๋น ใช้ครั้งละ 5-30 กรัม ผูไ้มค่วรบริโภค เป็น

หวัด ตวัรอ้น อาหารไม่ยอ่ย ท้องผูก ม้ามออ่นแอ อจุจาระเหลว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

            

 

 

 

                                        
 

 

 

           

                                      
 

สมุนไพรบ ารุงสายตา 

ผักใบเขยีว 

เกา๋กีห้รอืโกจิเบอรี่ 
ถัว่อลัมอนด ์

ปลาแซลมอน ไข ่


