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แนวทางดูแลสุ ขภาพคนไทยยุค ๔.๐
ด้ วยอาหารและโภชนาการ

ผศ.ดร.เอกราช บํารุงพืชน์
ภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุ ขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
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นวัตกรรมสุ ขภาพเพิม่ ขึน้ ...
คนไทยอายุ
ไ
ยนื ขึนึ้ ...ผู้สูงอายุเพิมิ่ ขึนึ้
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เป้ าหมายในการดูแลสุ ขภาพ คือ
“Active Aging”

แก่ อย่ างมีไฟ ผิวพรรณผ่ องใส สมองฉับไว...ไร้ โรคเรื้อรัง
3

การดูแลสุ ขภาพยุค ๔.๐
แบบบูรณาการ

“การกิน อยู่ หลับนอน…”
ให้ มีสุขภาพดี...ชีวยี น
ื ยาว อย่ างมีคุณภาพ
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ขอบเขตเนือ้ หาการบรรยาย
• แนวทางการกินเพือ่ สุ ขภาพทีด่ ี ในยุค ๔.๐
- ลด ละ
ล เลี
เลยง...อาหารแก
ย่ ง อาหารแก่ แยตอสุ
แย่ ต่อสขภาพ
ขภาพ
- หลักการกินเพือ
่ สุ ขภาพทีด่ ี ชีวยี นื ยาว
- อาหารเพือ
่ สุ ขภาพแต่ ละหมวดหมู่
• การนอนเพือ่ สุ ขภาพ ในยุค ๔.๐
• การออกกําลังกายเพือ่ สุ ขภาพในยุค ๔.๐
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อาหารเร่ งแก่...แย่ ต่อสุ ขภาพ
ควร ลด ละ เลีย่ ง...หวาน มัน เค็ม !!!
กระทรวงสาธารณสขข ใหเลขเดด
กระทรวงสาธารณสุ
ให้ เลขเด็ด 6 6 1
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อาหารเร่ งแก่ ...แย่ ต่อสุ ขภาพ
• หวาน - ข้้ าวขาว แปป้ง และนาตาล/
ํ้ / นาหวาน/
ํ้
/ นาอดลม
ํ้ ั
• มัน - ไขมันทรานส์
• เค็ม - เกลือ อาหารแปรรู ป
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นํา้ ตาล
• เพิม่ การเกิด “สารเร่ งแก่ ” AGEs ทําลายโมเลกุลของเซลล์ ต่างๆ
ในร่ างกาย เช่ น ระบบหัวใจและหลอดเลือด เซลล์ ผวิ
• เพิม่ ระดับไตรกลีเซอร์ ไรด์
• กระตุ้นการอักเสบเรืื้อรัง เสีี่ ยงต่่ อโรคเบาหวานและหั
โ
วใจ
ใ

Am J Clin Nutr 2007;86:1225-31.
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ระวัง !!!
นํา้ ตาลแฝงในเครื่องดื่มต่ างๆ
ในท้ องตลาด
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ผลเสี ยต่ อสุ ขภาพของการรับประทานนํา้ ตาลทราย
และฟรุคโตสคอร์ นไซรัป ทีม่ ากเกิน !!

“อ้วนลงพุง”
(บางคนผอม...ลงพง)
(บางคนผอม...ลงพุ
ง)

เพิม่ ความเสี่ ยงต่ อการเกิด...
• ไขมันในเลือดสู ง (โดยเฉพาะไตรกลีเซอร์ ไรด์ สูง) → เสี่ ยงโรคหัวใจ
• สมองเสื่ อมเร็ว
• โรคเก๊าต์
Hippocampus. 2015 Feb;25(2):227-39.
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นํา้ ตาลเทียม...ก็ต้องระวัง !!

Collectively, the results link NAS consumption,
dysbiosis and metabolic abnormalities

Nature. 2014;514(7521):181-6.
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Artificial Sweeteners & Cardiometabolic Health

• Artificial sweeteners may be linked to weight
gain, increased obesity risk, diabetes, high
blood pressure and heart disease
• They have the negative impact on appetite,
metabolism and gut bacteria

Meghan B. et al. Nonnutritive sweeteners and cardiometabolic health: a systematic review and
meta-analysis of randomized controlled trials and prospective cohort studies. Canadian Medical
Association Journal, 2017; 189 (28): E929
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ไขมันทรานส์
• พบมากใน ครีมเทียม นมข้ นหวาน เบเกอรี่ คุกกี้ โดนัท ไก่ทอด
กล้ วยทอด ปาท่ องโก๋
• เพิม่ LDL-C, TG , ลด HDL-C
• เพิม่ Small-dense LDL-C
• เพิม่ ความเสีี่ ยงต่่ อการเกิด...โรคหั
โ วใใจและหลอดเลือื ด 3 เท่่ า
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ไขมันทรานส์
ในอาหารไทย
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ระวังั !!!
กาแฟ 3 in 1
- แก่เร็ว ตายไว
- หัวใจ
- เบาหวาน
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เกลือ
•
•
•
•
•

นํา้ ปลา ซอส ซีอว๊ิ เต้ าเจีย้ ว ผงชูู รส ซุุปก้อน
อาหารแปรรูปต่ างๆ ไส้ กรอก หมูยอ กุนเชียง แหนม ผักผลไม้ ดอง
บริโภคมากเกิน...ทําให้ หนังตาและใต้ ตาบวม
เพิม่ ความเสี่ ยงต่ อการเกิดโรคความดันโลหิตสู ง ไต หัวใจ
ปริมาณทีแ่ นะนําต่ อวันคือ เกลือ ไม่ เกิน 1 ช้ อนชา
นํา้ ปลา ไมเกน
นาปลา
ไม่ เกิน 1 ชอนโตะ
ช้ อนโต๊ ะ
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ขอบเขตเนือ้ หาการบรรยาย
• แนวทางการกินเพือ่ สุ ขภาพทีด่ ี ในยุค ๔.๐
- ลด ละ
ล เลี
เลยง...อาหารแก
ย่ ง อาหารแก่ แยตอสุ
แย่ ต่อสขภาพ
ขภาพ
- หลักการกินเพือ
่ สุ ขภาพทีด่ ี ชีวยี นื ยาว
- อาหารเพือ
่ สุ ขภาพแต่ ละหมวดหมู่
• การนอนเพือ่ สุ ขภาพ ในยุค ๔.๐
• การออกกําลังกายเพือ่ สุ ขภาพในยุค ๔.๐
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กินแต่ พอดี

“Caloric Restriction”
- กินน้ อยตายยาก กินมากตายง่ าย
- กินอิม่ ~ 80% อิม่ แต่ พอดี แบบชาวโอกินาวา ประเทศญี่ปุ่น
- ช่ วยทําให้ อนุมูลอิสระลดลง เซลล์เจริญช้ า แบ่ งตัวช้ า อายุยนื

19

ผลของการกินอาหารแบบจํากัด
พลังงานเป็ นระยะเวลา 6 เดือน
ไไขมัันสะสมในร่
ใ ่ างกาย
ระดับไขมันในเลือด
ระดับนํา้ ตาลในเลือด
ความดันโลหิต
ความเสี่ ยงต่ อการเกิดโรคหัวใจ
และหลอดเลือด
คุณภาพชีวติ
JAMA 2006;295(13):1539-48.
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ศ.เกียรติคุณ นพ.สุ รัตน์ โคมินทร์

1. รู้ ตน ต้ องตั้งใจเอาจริง รู้ ว่าตนเองมีปัญหามากน้ อยเพียงใด มีการตั้งเป้ าในการลดนํา้ หนักทีพ่ อดีกบั ตนเอง
ควรจะลดนํํา้ หนัักเร็็วเพียี งใด
ใ เพราะหากเราลดนํํา้ หนัักมากไป
ไป หรืือเร็็วเกินิ ไป อาจไม่
ไ ่ ช่ วยให้
ใ ้ เกิดิ สุ ขภาพทีีด่ ี
2. รู้นับ คือ รู้ว่าในแต่ ละวันเรารับประทานอะไรเข้ าไปบ้ าง
3. รู้แลก คือ รู้จกั แลกเปลีย่ น รู้ว่าอะไรควรรับประทานอะไรควรงดเว้น
4. รู้แผน มีการวางแผนการรับประทานอาหาร โดยอาจกําหนดเมนูอาหารในแต่ ละมือ้ รู้จกั หลีกเลีย่ งในการที่อาจจะ
ต้ องเจอในแต่ละวัน
5. รู้ ขยับ รู้ จกั การเคลือ่ นไหว โดยอย่ างน้ อยวันหนึ่งควรออกกําลังกายประมาณ 20 นาที
6. รู้ ทบทวน หาเวลาเพือ่ นั่งทบทวนว่าในแต่ ละวันเรารับประทานอะไรเข้ าไปบ้ าง กินอะไรแล้วได้ ผลดี สังเกตุสุขภาพ
ร่ างกายตัวเอง มีอะไรต้ องแก้ไข อาจใช้ บันทึกประจําวัน
7. ชวนเปลีย่ นแปลง วิธีการอย่ างนีไ้ ม่ ต้องเข้ มงวดเกินไป ไม่ ได้ เร่ งแต่ ไม่ ช้า การลดนํา้ หนักที่เหมาะสมคือ 1 กิโลกรัมต่ อ
1 สัปดาห์ หากเราสามารถลดนํา้ หนักลงได้ 10% ก็ทําให้ สุขภาพดีแล้ว
21

รู้ แลก
“แลกเปลีย่ นอาหารทีม่ ีแคลอรี่เท่ ากัน หรือตํา่ กว่ า”
•
•
•
•
•
•
•

ถ้ถากนทุ
ากินทเรีเรยน
ยน 1 เมด
เม็ด ควรลดขาวลง
ควรลดข้ าวลง 1 ทพพ
ทัพพี
กินข้ าวโพดต้ ม 1/2 ฝัก ควรจะลดข้ าวลง 5 คํา
ดื่มโกโก้ร้อน แทนช็อคโกแลตแท่ง
ดื่มกาแฟร้ อน ชาร้ อน แทนกาแฟเย็น ชาเย็น
ดื่มกาแฟดํา แทนกาแฟนม หรือ กาแฟ 3 in 1
เลือกขนมปังโฮลวีทใส่ ปลาทน่นา แทนการกิ
เลอกขนมปงโฮลวทใสปลาทู
แทนการกนพฟและพาย
นพัฟแล พาย
กินผลไม้ สด (ประมาณครั้งละ 10 ชิ้นคํา) แทนขนมหวาน
หรือนํา้ ผลไม้
• ใช้ ผลไม้ แช่ เย็นปั่น แทนไอศกรีม เป็ นต้ น
22
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รู้ แลก
แลกเปลีย่ นพลังงานทีไ่ ด้ รับกับการออกกําลังกายหรือใช้
พลังงานในกิจกรรมต่ างๆ
เช่ น วันนีค้ ุณกิน มันฝรั่งทอด (French fried) ในร้ านอาหารจานด่ วน 1 ชุ ด
ขนาดกลาง ทีใ่ ห้ พลังงาน 360 แคลอรี
• แอโรบิก หรือ ว่ ายนํา้ 1 ชม. หรือ
• โยคะหรอเดน
โยคะหรือเดิน (ตามปกต)
(ตามปกติ) 1 ชม.
ชม 25 นาท
นาที หรอ
หรือ
• ทําความสะอาดเช็ดถูบ้านหรือเดินเร็ว 1 ชม. 15 นาที เป็ นต้ น
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ขอบเขตเนือ้ หาการบรรยาย
• แนวทางการกินเพือ่ สุ ขภาพทีด่ ี ในยุค ๔.๐
- ลด ละ
ล เลี
เลยง...อาหารแก
ย่ ง อาหารแก่ แยตอสุ
แย่ ต่อสขภาพ
ขภาพ
- หลักการกินเพือ
่ สุ ขภาพทีด่ ี ชีวยี นื ยาว
- อาหารเพือ
่ สุ ขภาพแต่ ละหมวดหมู่
• การนอนเพือ่ สุ ขภาพ ในยุค ๔.๐
• การออกกําลังกายเพือ่ สุ ขภาพในยุค ๔.๐
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หมวดคาร์ โบไฮเดรต

“อาหารดัชนีนํา้ ตาลตํ่า”
ข้ าวกล้ อง ข้ าวไรซ์ เบอร์ รี่ ข้ าวพันธ์ กข 43 วุ้นเส้ น ขนมปังโฮลวีท
29

ดัชนีนํา้ ตาลของอาหารไทย

30
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ดัชนีนํา้ ตาลของทุเรียนสายพันธุ์ต่างๆ
สายพันธุ์ทุเรียน
นํ้าตาลกลูโคส
หมอนทอง
กระดุม
ชะนี

ค่ าดัชนีนํา้ ตาล (%)
100
71 ± 8
36 ± 6
26 ± 6

สถาบันโภชนาการ ม.มหิ ดล

32
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การศึกษาทางคลินิก พบว่า การรับประทานอาหาร GI ตํา่
ทําํ ให้
ใ ้ หิวช้้ ากวาและลดปริ
่
ป ิมาณอาหารทีรี่ ับประทานในมื
ป
ใ ือ้ ถดไป
ั ไป
รวมทั้งรู้ สึกอิม่ กว่ าเมื่อเทียบกับอาหาร GI สู ง

33

อาหารดัชนีนํา้ ตาลตํา่ VS อาหารคารโบไฮเดรตตา
อาหารดชนนาตาลตา
อาหารคาร์ โบไฮเดรตตํา่

ข้ าวกล้ อง 2 ทัพพี

ข้ าวขาว 2 ช้ อน

กินแบบไหนลดความอ้ วนได้ ดที สี่ ุ ด ?!??
34
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หมวดโปรตีน
(ช่ วยให้ อมิ่ ได้ มากที่สุดเมือ่ เทียบกันสารอาหารอืน่ )

“โปรตีนคุณภาพสู ง...ไขมันตํา่ ย่อยง่ าย”
ปลา อกไก่ ไข่ ขาว

35

ปลา
• ปลาทะเล และปลานํา้ จืด
• โอเมก้ า-3 (DHA)
• ช่ วยในการทํางานของสมอง และความจํา
• ป้องกันโรคสมองเสื่ อม
• ลดความเสี่ยงต่ อโรคหัวใจ

Adv Nutr. 2014;5(4):394-403.
36
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ควรรับประทานปลาอย่ างน้ อยสั ปดาห์ ละ 2-3 ครั้ง

37

ไข่
• ประกอบด้ วยกรดอะมิโนครบถ้ วนทุกชนิด
• คุณภาพสู ง -> เป็ นโปรตีนมาตราฐาน
• มีโคลีนและเลซิทนิ - ส่ งเสริมสุ ขภาพสมอง
• มีลูทนี และซีแซนธีน - ส่ งเสริมสุ ขภาพสายตา

38
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กินไข่ ...ทําให้ คอเลสเตอรอลสู ง
เสี่ ยงต่ อโรคหัวใจจริงหรือ ?

39

กินไข่ ...ไม่ ได้ เพิม่ ความเสี่ ยงต่ อโรคหัวใจ !!!

40
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ระดับคอเลสเตอรอลในเลือดไม่ สัมพันธ์ กบั การเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด

Harcombe Z, Baker JS, Cooper SM, et al. Open Heart 2015;2:e000196.
doi:10.1136/openhrt-2014-000196

41

UPDATE !!!

Forget Cholesterol, but Cut Sugar and Salt:
New Dietary Recommendations
Ref: 2015 Dietary Guidelines Advisory Committee. Advisory report to the Secretary of Health and Human
Services and Secretary of Agriculture. Published February 2015.
42
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สรุป...เรื่องไข่
บรโภคไขไดทุ
บริ
โภคไข่ ได้ ทกวั
กวนน วัวนละ
นละ 1 ฟอง
(ไข่ ขาว ไม่ จาํ กัด)

43

โจ๊ กไข่ ขาวเต้ าหู้เนือ้ ปลา
(โปรตีน 50 กรัม พลังงาน 260 แคลอรี่)

“เหมาะกับผู้สูงอายุ และ ผู้ที่ควบคุมนํา้ หนักตัว”
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ระวัง...เนือ้ แดง !!
•
•
•
•
•

เนือ้ หมู เนือ้ วัว
L-Carnitine มากเกิน เกิด TMAO
Iron มากเกิน เกิด Fenton reaction อนุมูลอิสระมากขึน้
มีความสัมพันธ์ กบั การเกิดโรคเบาหวาน และมะเรง
มความสมพนธกบการเกดโรคเบาหวาน
แล ม เร็ง
แนะนํา เป็ นเนือ้ ขาว - เนือ้ ปลา อกไก่ ไข่ ขาว
Aging (Albany NY). 2014;6(11):975-91.

45

โปรตีนจากพืช...ควรกินให้ หลากหลาย
ถัว่ เหลืองและผลิตภัณฑ์
•
•
•
•
•

Isoflavone  Phytoestrogen
ช่ วยปรับสมดุลฮอร์ โมน
USFDA and AHA แนะนําช่ วยลดไขมัน ป้องกันโรคหัวใจ
บรรเทาอาการวัยทอง บํารุ งผิวพรรณ
ลดความเสี่ยงต่ อการเกิดโรคกระดูกพรุน

46

Circulation 2000;102:2555–9.
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ซุปไก่ ...โปรตีนฟังก์ ชั่น
• คาร์ โนซีน --Anti-Aging Compound
• 2 in 1 ทั้งบํารุงสมองและชะลอวัย
• ช่ วยเพิม่ คลืน่ สมอง แบบอัลฟ่ า
• ลดความเครียด ความเหนื่อยล้ าของสมอง
• เพมสมาธ
เพิม่ สมาธิ ความสามารถในการเรยนรู
ความสามารถในการเรียนร้ และจดจาใหดขนได
ละจดจําให้ ดขี นึ้ ได้

47

Summary of Bioactivities and Mechanisms of Chicken Essence

48
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ซุปไก่ ช่ วยให้ เลือดนําออกซิเจนไปเลีย้ งสมองได้ ดขี น
ึ้ ทําให้ มีสมาธิ จดจําดี
Neural activity
Increase of glucose and
oxygen consumption
ในการศึกษาแบบ Randomized Double-blind crossover control ใน
ั รทีม
่ี ส
่ี ม
ปไ
่ กัด
ั
กลุม
่ อาสาสมัค
ี ข
ุ ภาพดีี จํํานวน 12 คน พบว่า่ กลุม
่ ทีด
ื่ ซุป
ไก่ส
ต่อเนือ
่ งกันเป็ นระยะเวลา 7 วันและทําแบบทดสอบเกีย
่ วกับความจํา

Increase of blood volume
Increase of oxy‐
oxy‐
hemoglobin

พบว่า มีความเข ้มข ้นของออกซีฮโี มโกลบิน (oxy-Hb) ซึง่ คือ
ออกซิเจนทีจ
่ ับกับฮีโมโกลบินในบริเวณสมองส่วนหน ้าทัง้ สองด ้าน
ของซีรบ
ี รัลคอร์เท็กซ์เพิม
่ ขึน
้
ออกซิเจน
ในสมอง
เพิม
่ ขึน
้

Reference: Konagai C, Watanabe H, Abe K, Tsuruoka N, Koga Y. Biosci Biotechnol
Biochechem. 2013;77(1):178-181.

Faster
response

Benton and Young. Curr Top Nutraceutical Res. 2015;13(2):61-70.

ซุปไก่ สกัด ช่ วยเพิม่ การเผาผลาญสารอาหารให้ เป็ นพลังงาน จึงช่ วยลดอาการเหนื่อยล้ า

และสดชื่นได้ ภายใน 15 นาที
ซุปไก่สก ัด ช่วยลดความเหนือ
่ ยล้า

เพิม
่ การเผาผลาญพล ังงาน ช่วยให้
่ ภายใน 15 นาที
หายล้า สดชืน

การเผาผลาญพลังงาน

%การเพิม
่ การเผาผลาญพลังงาน

เพิม
่ การ
เผาผลาญ
พล ังงาน
5 เท่า
N=20

ซุปหลอก

N=147

ซุป
ุ หลอก

จากการทดลอง พบว่า เมือ
่ ให ้อาสาสมัครสุขภาพดีจํานวน 20 คน
ดืม
่ ซุปไก่สกัด สามารถช่วยเพิม
่ อัตราการเผาผลาญพลังงานของ
อาสาสมั ค รได ้อย่า งมีนั ย สํ า คั ญ เมื่อ เปรีย บเทีย บกับ กลุ่ม ที่ท าน
ยาหลอก
Reference:
Benton D and Young HA. Curr Top Nutraceutical Res.2015; 13(2):61-70. Geissler C, Boroumand-Naini M, Tomassen C. Nutrition Reports International. 1989;39(3):547-556.
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ซุปไก่ เหมาะสํ าหรับผู้ทอี่ อกกําลังกายเพราะช่ วยให้ ร่างกายกําจัดของเสี ยทีเ่ กิดขึน้

% แอมโมเนียทีล
่ ด
ดลง

% แลคเตททีล
่ ดลง

ในระหว่ างออกกําลังกาย ทําให้ กล้ ามเนือ้ หายล้ าได้ เร็ว

การศึกษาวิจยั ในกลุ่มผู้ที่ออกกําลังกายอย่างหนักต่อเนื่องจนเกิดอาการล้ าและอ่อนเพลีย
แล้ ว เมื่อได้ ดื่มซุปไก่สกัด พบว่า จะทําให้ ร่างกายสามารถกําจัดของเสียที่เกิดจาก
กระบวนการเผาผลาญในร่ างกายจําพวกสารประกอบประเภทแอมโมเนียและ
แลคเตทในเลือดของร่ างกายได้ เพิ่มขึน้ อย่ างมีนัยสําคัญ ซึง่ การสะสมสารประกอบ
เหล่านี ้เกี่ยวข้ องกับภาวะร่างกายอ่อนเพลีย และการเกิดตะคริว

20
Reference: Lo HI., Tsi D., Tan AC., Wang SW., and Hsu MC. Chin J Physiol. 2005;48(4):187-192.

หมวดไขมัน

“เน้ นไขมันชนิดทีด่ .ี ..เลีย่ งไขมันไม่ ด”ี
52
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สรุป...ควรเลือกกิน เลือกใช้ นํา้ มัน
หรือไขมันในอาหารอย่ างไร ?

53

ชนิดของไขมันในอาหารต่ อระดับไขมันในเลือด
ชนิดของไขมัน

แหล่งของอาหาร

MUFA
(Omega 9)

นํา้ มันมะกอก
นํา้ มันรําข้ าว
นํา้ มันเมล็ดชา

PUFA
- Omega 3
- Omega 6
SFA
Trans Fat

นํา้ มันปลา
นํา้ มันถั่วเหลือง
นํา้ มันปาล์ม นํา้ มันมะพร้ าว
นํา้ มันหมู
ครีมเทียม เบเกอรี่
เฟรนฟราย

TC

LDL-C HDL-C

(Sd LDL-C)

TG

54
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นํา้ มันหมู &นํา้ มันมะพร้ าว...
ดีจริงหรือแค่ กระแส ?

55

หมวดวิตามิน & เกลือแร่
ใยอาหาร

ผัก & ผลไม้ ต่างๆ อย่ างน้ อยวันละ 5-7 กํามือ
(ใยอาหาร 25-30 กรัม/วัน)

56
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ผัก ผลไม้ ...ช่ วยลดภาวะการตายจากโรคหัวใจและมะเร็ง !!

57

วิตามินซีกบั หวัด
การศึกษาวิจัยในคนเกือบ 10,000 ราย พบว่ า วิตามินซีสามารถ
ช่ วยบรรเทาอาการหวัด และทําให้ หายป่ วยเร็วขึน้ ได้ :
- 8 % ในผู้ใหญ่
- 13.5 % ในเด็ก

Douglas RM, Hemila H, D’Souza R, Chalker EB, Treacy B. Vitamin C for
preventing and treating the common cold. Cochrane Database Syst Rev
2004;(4):CD000980.
58
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เห็ดทางการแพทย์...ตัวช่ วยเสริมภูมิ ป้ องกันหวัด
• 1,3-1,6 β-Glucan
β
• เห็ดไมตาเกะ เห็ดยามาบูชิตาเกะ เห็ดชิตาเกะ หรือ
เห็ดหอม เห็ดหลินจือ ถัง่ เฉ้ า
• สามารถเพิม่ ประสิ ทธิภาพการทํางานของระบบภูมิค้ มุ กัน
• ป้องกันหวัด และบรรเทาอาการหวัดให้ หายเร็วขึน้
Borchers A.T.,et al. (2008), Mini review The Immunobiology of Mushrooms. Exp Biol Med 233:259–276.
59

วิตามินบี
•
•
•
•

วิตามินบี 1
วิตามินบี 6
วิตามินบี 12
โฟเลท

ช่ วยในการทํางานของระบบประสาทและสมอง
60
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วิตามินบีกบั โรคอัลไซเมอร์
• การศึกษาวิจัยทางคลินิก University of Oxford (United Kingdom)
• ในผู้สูงอายุ 156 คน
• ให้ กนิ Vitamin B6 (20 mg), B12 (500 μg), Folic acid
เปรียบเทียบกับยาหลอก
• ระยะเวลา 2 ปี

PNAS 2013; 110 (23) 9523-9528,2013.

61

วิตามินบีป้องกันโรคอัลไซเมอร์ ได้

ยาหลอก

วิตามินบีรวม

PNAS 2013; 110 (23) 9523-9528,2013.

62

31

5/22/2018

Update...วิตามินดี
• วิตามินดี....มิได้ มีดแี ค่ เรื่ องกระดก
ู
• ช่ วยลดความเสี่ ยงการเกิดโรคเรื้อรังต่ างๆ
- โรคมะเร็ง
- โรคเบาหวาน
- โรคความดนโลหตสู
โ
ั โ ิ ง
- โรคหัวใจและหลอดเลือด
- โรคสมองเสื่อม
63

หมวดสารพฤกษเคมี

64
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ผัก ผลไม้ 5 สี ...กินดีทุกวัน

“วิตามิน เกลือแร่ ใยอาหาร สารพฤกษเคมี”

นักระบาดวิทยาจากมหาวิทยาลัยฮาร์ วาร์ ด ได้ ศึกษาพฤติกรรมของ
หญิง 75,000 คน พบว่ า การกินผักผลไม้ แค่ วนั ละ 1 จาน
ช่ วยลดความเสี่ ยงจากเส้ นเลือดในสมองแตกลงได้ ร้อยละ 7
65

สี
สีแดง

สารพฤกษเคมี
ไลโคปี น (Lycopene)

เอลลาจิก แอซิด (Ellagic acid)
สีเหลือง/ ส้ ม เบต้ า- แคโรทีน (-Carotene)
ลูทีนและซีแซนทีน
(Lutein &Zeaxanthin)

อาหารทีพ่ บ
มะเขือเทศ
ทับทิม
แครอท ตําลึง
ข้ าวโพด

คุณประโยชน์
ลดปัจจัยเสี่ยงของโรคหัวใจ โรคมะเร็งต่ อมลูกหมาก
และโรคกระดูกพรุน
ลดความดันโลหิต ป้ องกันโรคหัวใจ
ส่ งเสริมสุ ขภาพดวงตา ระบบภูมิคุ้มกัน
ป้ องกันความเสื่อมของจอประสาทตา

สีเขียว

เฮสเพอริดนิ (Hesperidin)
ส้ ม
ไอโซไธโอไซยาเนท (Isothiocyanate) คะน้ า กะหลํา่
อีจซี ีจี (EGCG)
ชาเขียว

ลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือด
ลดความเสี่ยงโรคมะเร็ง
ลดไขมันในเลือดและไขมันสะสมในร่ างกาย
เพิม่ ภูมิคุ้มกัน ลดปัจจัยเสี่ยงโรคมะเร็ง

สีม่วง

แอนโธไซยานิน (Antrocyanin)

ส่ งเสริมสุ ขภาพสมอง สายตา หัวใจและผิวพรรณ

สีขาว

เรสเวอราทรอล (Resveratrol)

องุ่น กระเจีย๊ บ
ผลไมตระกู
ไ้
ลเบอรร์ ี่
องุ่น บลูเบอร์ รี่

อัลลิซิน (Allicin)

กระเทียม

เควอซิตนิ (Quercetin)
แพลนท์ สตานอล (Plant stanol)

ชะลอวัย ป้ องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด

ลดคอเลสเตอรอล ลดความดันโลหิต
ป้ องกันโรคหลอดเลือดแดงแข็งตัว
แอปเปิ้ ล หัวหอม องุ่น ลดความดันโลหิต
ข้ าวโพด ข้าวสาลี
ลดคอเลสเตอรอล ลดปัจจัยเสี่ยงโรคหัวใจ
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ผลไม้ ตระกูลเบอร์ รี่
• Anthocyanin (~ 300 mg/d)
• ช่ วยส่ งเสริมสุ ขภาพหัวใจ สายตา ผิวพรรณ สมอง
• ลดระดับนํา้ ตาล และไขมันในเลือด
• ลดความดันโลหิต
Am J Clin Nutr. 2013;98(5):1179-91.
Eur J Nutr. 2013;52(3):949-61.
J Hum Hypertens. 2013;27(2):100-6.
Eur J Clin Nutr. 2011;65(7):849-56.
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เบอร์ รี่ผลไม้ ยคคสัสงคมกมหนา
เบอรรผลไมยุ
งคมก้ มหน้ า !!

68
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บิลเบอร์ รี่ ปองกนอนตรายจากแสงสนาเงน
บลเบอรร
ป้องกันอันตรายจากแสงสี นํา้ เงิน ทาลายจอตา
ทําลายจอตา

70
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บูลเบอร์ รี่ ช่ วยป้องกันความเสื่อมของจอตา...
• จากอายุทเี่ พิมิ่ มากขึนึ้
• จากแสงสี นํา้ เงิน
71

หมวดนํา้
• ดืดมนาเปลา...ดทสุ
ม่ นํา้ เปล่า ดีทสี่ ด (วนละ
(วันล 10 แกว)
แก้ ว)
• ลด ละ เลีย่ ง...
- นํา้ หวาน/นํา้ อัดลม
- กาแฟ
- แอลกอฮอล์
(เหล้ า สปาย ไวน์ เบียร์ )
72
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นํา้ ด่ าง...
ดีจริงหรือแค่ กระแส ?
จําเป็ นหรือไม่
สํ าหรับสุ ขภาพ ?

73

Alkaline Water

74
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Alkaline Water

Mice watered with alkaline water showed
a better survival than control mice
(Alkaline water provides higher longevity)

The study was limited by the lack of
clinical trials

75

Evid Based Complement Alternat Med. 2016;2016:3084126.

ขอบเขตเนือ้ หาการบรรยาย
• แนวทางการกินเพือ่ สุ ขภาพทีด่ ี ในยุค ๔.๐
- ลด ละ
ล เลี
เลยง...อาหารแก
ย่ ง อาหารแก่ แยตอสุ
แย่ ต่อสขภาพ
ขภาพ
- หลักการกินเพือ
่ สุ ขภาพทีด่ ี ชีวยี นื ยาว
- อาหารเพือ
่ สุ ขภาพแต่ ละหมวดหมู่
• การนอนเพือ่ สุ ขภาพ ในยุค ๔.๐
• การออกกําลังกายเพือ่ สุ ขภาพในยุค ๔.๐

76
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การนอนเพือ่ สุ ขภาพในยุค ๔.๐
•
•

จัดตารางการนอน ด้ วยการเข้ านอนเวลาเดิมทุกวัน
ใช้ เวลา 1 ชั่วโมงก่อนนอนอย่ างเงียบสงบและผ่ อนคลาย
ปล่ อยวางจากโทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์ อเิ ล็กทรอนิกส์ ทุกชนิด
• ปิ ดเสี ยงโทรศัพท์ และวางให้ ห่างจากเตียง (อย่ างน้ อย 1 เมตร)
• งดดื่มกาแฟหลัง 4 โมงเย็น เป็ นต้ นไป

77

การนอนต้ านแก่

• เวลาการเข้ านอนทีแ่ นะนํา คือ ก่อน 4 ทุ่ม
ช่ วง 22.00 - 2.00 น. โกร์ ธฮอร์ โมนหลัง่ ช่ วยเผาผลาญไขมัน
• ระยะเวลานอน ทีเ่ หมาะสม คือ 7 ชม.

78
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Sleep & Obesity
The U Shaped Association of Sleep and Obesity

ยิง่ นอนดึก...นอนน้ อย ยิง่ อ้วนง่ าย !!

79

ขอบเขตเนือ้ หาการบรรยาย
• แนวทางการกินเพือ่ สุ ขภาพทีด่ ี ในยุค ๔.๐
- ลด ละ
ล เลี
เลยง...อาหารแก
ย่ ง อาหารแก่ แยตอสุ
แย่ ต่อสขภาพ
ขภาพ
- หลักการกินเพือ
่ สุ ขภาพทีด่ ี ชีวยี นื ยาว
- อาหารเพือ
่ สุ ขภาพแต่ ละหมวดหมู่
• การนอนเพือ่ สุ ขภาพ ในยุค ๔.๐
• การออกกําลังกายเพือ่ สุ ขภาพในยุค ๔.๐
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การออกกําลังกาย
“ขีเ้ กียจอายุส้ั น...ขยันอายุยนื ”

วันละ > 30 นาที สั ปดาห์ ละ 5 วัน = 150 นาที/สั ปดาห์
“การศึกษาวิจัยพบว่ าการออกกําลังกายเป็ นประจํา
ช่ วยชะลอการหดลงของเทโลเมียร์ ได้ ”
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การออกกําลังกายเป็ นประจํา...
ช่ วยให้ อายุเซลล์ ลดลงได้ ถงึ 9 ปี
Data from nearly 6,000 adults who engaged in the CDC's National Health and
Nutrition Examination Survey was analyzed for the study

Sedentary lifestyles have significantly shorter telomeres

Highly active adults have telomeres with a biological aging
advantage of nine years over those who are sedentary
Larry A. Tucker, Physical activity and telomere length in U.S. men and women:
An NHANES investigation, Preventive Medicine (2017)
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ความแรงและระยะเวลาในการออกกําลังกายมี
ผลต่ อการใช้ พลังงานสะสมในร่ างกาย
• ถ้ าออกกําลังกายอย่ างแรงภายในเวลาสั้ นๆ

ใช้ Glycogen เป็ นหลัก

• ถ้ าออกกําลังกายปานกลาง

ใช้ Glycogen + Fat

• ถาออกกาลงกายอยางเบา
ถ้ าออกกําลังกายอย่ างเบา

ใช
ใช้ Fat เปนหลก
เป็ นหลัก
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รําไทเก๊ ก...ช่ วยเพิม่ สเต็มเซลล์ ได้ !!
งานวิจัยในประเทศไต้ หวัน พบว่ า การรําไทเก๊ก (Tai Chi) ช่ วยเพิม่ ระดับ
สเต็มเซลล์ชนิด Hematopoietic
p
Stem Cells ((Blood Stem Cells)) ได้ สเต็มเซลล์ชนิดนี้
จะมีโปรตีนบนผิวเซลล์เป็ นชนิด CD 34 + ซึ่งเป็ น Stem Cell Marker ทีส่ ํ าคัญ
ดังนั้น ไทเก๊กจึงถือว่ าเป็ น การออกกําลังกายแบบชะลอวัยได้ ด้วย

Ho TJ et al.. “Tai Chi Intervention Increases Progenitor CD34+ Cells in Young Adults.”
Cell Transplant. 23(4-5):613-620; 2014.
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นวัตกรรมดูแลสุ ขภาพในยุค ๔.๐

การใช้ โทรศัพท์ และนาฬิ กา เพือ่ เรียนรู้การป้องกันโรค
การส่ งเสริมสุ ขภาพ การรักษาพยาบาลเบือ้ งต้ น การฟื้ นฟูสุขภาพ
85

7 Minute Workout

สํ า หรั บ ท่่ า นที่ี ไ ม่่ ค่ อ ยจะมีี เ วลาในการออกกํ
ใ
า ลั ง กายมากนั ก
7 Minute Workout ก็ดูเหมือนจะเป็ นคําตอบที่ไม่ เลวนัก
แค่ มี เ วลา 7 นาที คุ ณ ก็ส ามารถออกกํา ลัง กายตามคู่ มื อ ภายใน
แอพฯ แค่ นีค้ ุณก็มีสุขภาพทีด่ ีขนึ้ แล้ ว
86
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SMART WATCH
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THANK YOU
ร้านนายอินทร์
ร้านซี เอ็ด
ร้าน B2S
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