อาหารและสุขภาพ

เคล็ดลับสุขภาพ

สําหรับคุณผู้หญิง
ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์
ฝายโภชนาการและสุขภาพ
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ขึ้นชื่อวาผู้หญิงยอมอยากจะให้ตัวเองแลดูสวยและรู้สึกมั่นใจในรูปลักษณของตัวเองทั้งสิ้น โดยเฉพาะลักษณะปรากฏ
ภายนอก เชน ผิวพรรณซึง่ เป็นสวนทีจ่ ะเห็นความเปลีย่ นแปลงได้ชดั ทีส่ ดุ เมือ่ มีอายุมากขึน้ ซึง่ อาจจะเกิดจากขาดการดูแล
สุขภาพที่ดีพอ หรือต้องผจญกับสิ่งแวดล้อมที่ไมเอื้อตอการดูแลสุขภาพนั่นเอง แตที่ส�าคัญคือการเลือกรับประทานอาหาร
อาหารถือเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่มีความส�าคัญต่อสิ่งมีชีวิต การเลือกทานอาหารที่ให้
ประโยชน์สงู สุดแก่รา่ งกาย จึงไม่เพียงแต่เพือ่ การด�ารงชีวติ แต่ยงั เป็นปัจจัยส�าคัญทีช่ ว่ ยให้
มีสุขภาพที่ดีทั้งภายในและภายนอก ยิ่งปัจจุบันคนทั่วโลกหันมาใส่ใจกับเรื่องสุขภาพมาก
ขึ้น จึงกลายเป็นกระแสที่จุดประกายให้เกิดกลุ่มคนรักสุขภาพเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะใน
หมูส่ าวๆทีต่ อ้ งการดูแลรูปร่างไม่ให้มไี ขมันส่วนเกิน และมีผวิ พรรณสดใสดูออ่ นกว่าวัยแล้ว
ละก็ ลองศึกษาเคล็ดลับที่ท�าได้ไม่ยาก เพื่อสุขภาพของคุณเองนะคะ โดยเริ่มจาก
1. พฤติกรรมการบริโภคที่ถูกต้อง
1.1 ดื่มน�้าสะอาดอย่างน้อยวันละ 6 – 8 แก้ว
1.2 กินอาหารให้ครบ 5 หมู่
1.3 กินอาหารในปริมาณที่เหมาะสมกับวัย โดยกินอาหารให้หลากหลาย เพื่อให้ได้
สารอาหารครบถ้วนตามที่ร่างกายต้องการ
1.4 เลือกกินอาหารทีป่ ระกอบด้วยธัญพืช เช่น เมล็ดถัว่ ต่าง ๆ งา ข้าวโพด ข้าวกล้อง
มันฝรั่ง มันเทศ
1.5 กินพืชผักผลไม้สดให้มากเป็นประจ�าตามฤดูกาลโดยควรกินให้ได้อย่างน้อยวัน
ละ 500 กรัม
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1.6 กินอาหารที่มีไขมันต�่ำ  ผู้หญิงควรได้พลังงานวันละ
1,600 แคลอรีและได้รับไขมันไม่เกิน 25-30%ของ
ปริมาณพลังงานทั้งหมดต่อวัน
1.7 ลดการกินอาหารที่เค็ม และหวานมาก (เกลือไม่เกิน 1
ช้อนชา หรือ 6 กรัม /วัน และน�้ำตาลไม่เกิน 3 ช้อน
โต๊ะ/วัน
1.8 หลีกเลีย่ งการสะสมสารพิษจากอาหาร เช่น อาหารจาก
เนือ้ สัตว์ ปิง้ ย่าง รมควัน และเนือ้ สัตว์ตากแห้งทีใ่ ส่ดนิ
ประสิ ว (โปแตสเซี ย มไนเตรท) และสารไนไตรท์
สามารถเปลี่ยนเป็นสารไนโตรซามีน ซึ่งเป็นสารก่อ
มะเร็งในร่างกายได้ จึงควรกินอาหารเหล่านีใ้ ห้นอ้ ยลง
1.9 วิตามินซีสามารถป้องกันการเกิดสารไนโตรซามีนใน
ร่างกายได้จึงควรกินผักสดร่วมกับอาหารประเภทนี้
1.10 หลีกเลี่ยงอาหารที่มีเชื้อราขึ้น เพราะอาจมีสารพิษ
อัลฟาทอกซินท�ำให้เกิดโรคมะเร็ง
กลุ่มอาหาร
อาหารเสริมพลัง

สารอาหาร

1.11 ไม่ควรกินปลาสุกๆ ดิบๆ (ลาบปลา ก้อยปลา) ที่ท�ำมา
จากปลาในตระกู ล ปลาตะเพี ย นหรื อ ปลาน�้ ำ จื ด ที่
มีเกล็ด เพราะเป็นสาเหตุของการเกิดพยาธิใบไม้ในตับ
1.12 เนื้อสัตว์สีแดง เช่น เนื้อวัว เนื้อหมู ถ้ากินในปริมาณ
มากเป็นระยะเวลายาวนาน เสีย่ งต่อการเกิดโรคมะเร็ง
ดังนั้นไม่ควรกินเกิน 80 กรัมต่อวัน
2. บทบาทของอาหารต่อร่างกาย
สารอาหารทีร่ า่ งกายได้รบั เข้าไป จะมีบทบาทต่อระบบต่างๆ
ของร่างกาย และมีความจ�ำเป็นต่อการด�ำรงชีวิตของมนุษย์เป็น
อย่างยิ่ง ซึ่งสามารถจ� ำแนกเป็นกลุ่มอาหารตามบทบาทที่ให้
ประโยชน์แก่ร่างกาย ดังนี้

โปรตีน
คาร์โบไฮเดรต
ไขมัน

แหล่งของสารอาหาร
- เนื้อสัตว์ นม ไข่ ถั่วเมล็ดแห้ง และผลิตภัณฑ์จากเต้าหู้
- ข้าว แป้ง เผือก มัน น�ำ้ ตาล ผัก ผลไม้
- น�้ำมัน / ไขมันสัตว์

อาหารเสริมภูมิคุ้มกัน

วิตามินเอ / เบต้าแคโรทีน
วิตามินซี
ซีลีเนียม
สังกะสี
ธาตุเหล็ก

- นม เนย ไข่ ตับ น�ำ้ มันตับปลา ผักใบเขียว
- ผักใบเขียว ผลไม้สด โดยเฉพาะพืชตระกูลส้ม
- เนื้อสัตว์ เครื่องในสัตว์ ไข่ นม และข้าวกล้อง
- ตับ นม ไข่ อาหารทะเล (หอยนางรม) ข้าวกล้อง ถั่วเมล็ดแห้ง
- เนื้อสัตว์ ตับ เลือด ผักใบเขียว ถั่วเมล็ดแห้ง

อาหารบ�ำรุงสมอง / เสริมความ
ทรงจ�ำ

กรดไขมันโอเมก้า 3 /
โคลีน
วิตามิน บี1 และบี 6
วิตามินบี 12

- ปลาทะเล ปลาน�้ำจืดชนิดที่มีมันแทรกในเนื้อ น�ำ้ มันจากธัญพืช
- ไข่แดง ปลา เนื้อสัตว์ ตับ ถั่วเมล็ดแห้ง จมูกข้าว กะหล�ำ่ ปลี /ดอก
- เนื้อหมู เนื้อไก่ ปลา ตับ นม ถั่วเมล็ดแห้ง พืชตระกูลข้าว
- เนื้อสัตว์ ไข่ อาหารทะเล นมสด นมเปรี้ยว โยเกิร์ต ข้าวหมาก

อาหารบ�ำรุงโลหิต

ธาตุเหล็ก
วิตามินซี

- เนื้อสัตว์ เครื่องในสัตว์ ตับ เลือด ผักใบเขียว ถั่วเมล็ดแห้ง
- ผลไม้ตระกูลส้ม ผักใบเขียว

อาหารสร้างมวลกระดูก

แคลเซียม
ฟอสฟอรัส
แมกนีเซียม
วิตามินดี
วิตามินเค

- นมและผลิตภัณฑ์จากนม ปลาเล็กปลาน้อย กุ้งแห้ง ผักใบเขียว
- เนื้อสัตว์ ปลา ไข่ นม เมล็ดธัญพืช ถั่วเมล็ดแห้ง
- เนื้อสัตว์ นม ธัญพืชไม่ขัดสี ถั่วเมล็ดแห้ง ผลไม้เปลือกแข็ง ผักใบเขียว
- น�้ำมันตับปลา เนื้อปลาที่มีไขมัน ตับสัตว์ กุ้ง ไข่แดง และนม
- ผักใบเขียว ตับ นมและผลิตภัณฑ์จากนม

อาหารบ�ำรุงสายตา / ป้องกันจอ วิตามินเอ / เบต้าแคโรทีน
ประสาทตาเสื่อม
สังกะสี
วิตามินอี

- ตับหมู/ไก่ ไข่แดง นม ผักที่มีสีเขียวเข้มและเหลืองส้ม
- เนื้อสัตว์ ตับ นม ไข่ อาหารทะเล(หอยนางรม) ข้าวซ้อมมือ ถั่วเมล็ดแห้ง
- ร�ำข้าว จมูกข้าวสาลี น�ำ้ มันตับปลา ถั่วเมล็ดแห้งและผลิตภัณฑ์นำ�้ มัน

อาหารลดคอเลสเตอรอล

- น�้ำมันมะกอก น�ำ้ มันร�ำข้าว น�ำ้ มันคาโนร่า น�ำ้ มันงา น�ำ้ มันถั่วลิสง
ถั่วชนิดต่างๆ อัลมอนด์ วอลนัท ถั่วชนิดต่างๆ
- ปลาทะเลน�้ำลึก
- เป็นคาร์โบไฮเดรตจากพืชที่ร่างกายย่อยไม่ได้ช่วยเพิ่มมวลกากให้กับเนื้อ
อุจจาระในล�ำไส้ กระตุ้นการขับถ่าย /ช่วยท�ำความสะอาดล�ำไส้

กรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว
กรดไขมันโอเมก้า 3
ใยอาหาร
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กลุ่มอาหาร

สารอาหาร

แหล่งของสารอาหาร

อาหารป้องกันท้องผูก

ใยอาหาร
- ชนิดละลายน�้ำ
- ชนิดไม่ละลายน�้ำ

- มันฝรั่ง หอม กระเทียม ผลไม้ที่มีเพคตินสูงเช่นกล้วย ส้ม แอปเปิล
- ธัญพืชขัดสีน้อย ผลไม้ทุกชนิด และผักที่มีเส้นใยสูง

อาหารต้านมะเร็ง

วิตามินเอ / เบต้าแคโรทีน
วิตามินซี
วิตามินอี
สารพฤกษเคมี (Phytonutrients)

- ตับหมู/ไก่ ไข่แดง นม ผักที่มีสีเขียวเข้มและเหลืองส้ม
- ผักใบเขียว ผลไม้สด โดยเฉพาะพืชตระกูลส้ม
- ร�ำข้าว จมูกข้าวสาลี น�ำ้ มันตับปลา ถั่วเมล็ดแห้ง และผลิตภัณฑ์นำ�้ มัน
- สารที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพต่อร่างกายที่พบในผักและผลไม้

3. อาหารเพื่อสุขภาพและความงาม
1. น�้ำเปล่า น�้ำเป็นสิ่งจ�ำเป็นต่อชีวิต เป็นองค์ประกอบที่
ส�ำคัญของร่างกาย และช่วยรักษาสมดุลของร่างกาย การดื่มน�้ำ
เป็นประจ�ำจะช่วยให้การไหลเวียนของโลหิตดีขนึ้ หัวใจท�ำงานปกติ
และมีประสิทธิภาพแข็งแรงขึ้น รวมทั้งช่วยให้ระบบการขับถ่าย
ของเสียท�ำงานได้ดี ทีส่ ำ� คัญยังช่วยให้เซลล์ผวิ เต่งตึง ชุม่ ชืน่ ช่วยให้
ผิ ว พรรณผ่ อ งใส น�้ ำ ที่ เ หมาะแก่ ก ารดื่ ม คื อ น�้ ำ อุ ณ หภู มิ ป กติ
คุณสาวๆ ที่อยากมีสุขภาพดีต้องดื่มน�้ำให้ได้อย่างน้อยวันละ
6-8 แก้ว เพราะจะช่วยให้เส้นผม ผิวพรรณ และดวงตาไม่
แห้งกร้าน
2. ผักใบเขียว ทั้งคะน้า ผักโขม ใบผักกาด กะหล�่ำปลี หรือ
ผักใบเขียวอืน่ ๆ เป็นแหล่งของวิตามินและเกลือแร่ เช่น วิตามินเอ
วิตามินซี แคลเซียม โพแทสเซียม เบต้าแคโรทีน แมงกานีส โฟเลต
แมกนีเซียม ธาตุเหล็ก และใยอาหารต่างๆ โดยทีแ่ มกนีเซียมในผัก
ใบเขียวจะช่วยลดความดันโลหิต ท�ำให้ระบบภูมคิ มุ้ กันและกระดูก
แข็งแรง กล้ามเนื้อผ่อนคลายและหลับสนิท ส่วนแมงกานีส ช่วย
บรรเทาอาการปวดศีรษะโดยเฉพาะไมเกรนและป้องกันไม่ให้
กระเพาะปัสสาวะบีบตัวมากกว่าปกติ ใยอาหารช่วยกระตุ้นล�ำใส้
ให้ท�ำงานดีขึ้น ท�ำให้ท้องไม่ผูก ป้องกันโรคริดสีดวงทวาร โรค
มะเร็งล�ำไส้ ส�ำหรับสรรพคุณต้านโรคมะเร็งแล้วบร็อกโคลี่ถือเป็น
อาหารชัน้ หนึง่ ทีม่ ไี ฟโตนิวเทรียนต์ทชี่ ว่ ยในการสลายสารก่อมะเร็ง
และกระตุ้นให้ร่างกายหลั่งเอนไซม์ที่สามารถชะล้างสารพิษอื่น ๆ
ได้ นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งใยอาหาร มีทั้งวิตามินเค ซี เอ บี
แมงกานีส ทริปโตแฟน โพแทสเซียม ฟอสฟอรัส แมกนีเซียม
โปรตีน และธาตุต่าง ๆ อย่างธาตุเหล็ก และสังกะสี ซึ่งสารอาหาร
เหล่านี้จะส่งเสริมกันและกัน เช่น วิตามินซีช่วยให้ร่างกายดูดซึม
ธาตุเหล็ก วิตามินเคช่วยให้กระดูกดูดซึมแคลเซียม เป็นต้น ทีส่ ำ� คัญ
มีความเชื่อว่าทั้ง “สารอินโดล-3-คาร์บินอล” ในบร็อกโคลี่ช่วย
ลดความเสีย่ งในการเป็นมะเร็งเต้านมและมะเร็งมดลูก รวมทัง้ ช่วย
ป้องกันมิให้เซลล์มะเร็งกระจายตัว และ “สารฟลาโวนอยด์” ที่
ชื่อว่าแคมป์เฟอรอลจะช่วยป้องกันมะเร็งรังไข่   ส�ำหรับสรรพคุณ
ปีที่ 43 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2556

ทัว่ ไปของบร็อกโคลี จัดเป็นยาขับปัสสาวะตามธรรมชาติทจี่ ะช่วย
ลดอาการบวมน�้ำก่อนมีประจ�ำเดือน
3. ไข่ไก่ ไข่มีสารอาหารหลายชนิด ไข่ขาวมีโปรตีนสูง ซึ่งมี
กรดอะมิโนทีจ่ ำ� เป็นต่อร่างกายครบ ส่วนไข่แดงมีองค์ประกอบของ
โปรตีนและไขมันซึ่งส่วนใหญ่เป็นไขมันไม่อิ่มตัว จึงช่วยลดอัตรา
เสี่ยงการเกิดโรคหัวใจขาดเลือด ไข่มีวิตามินแทบทุกชนิด ยกเว้น
วิตามินซี นอกจากนี้ยังมีแร่ธาตุสูง เช่น กรดโฟลิกและธาตุเหล็ก
ช่วยป้องกันโลหิตจางและมีคุณค่าเทียบเท่าธาตุเหล็กในเนื้อสัตว์
แต่เคีย้ วและย่อยง่ายกว่า ทีส่ ำ� คัญยังมีโคลีนซึง่ ช่วยเสริมสร้างความ
จ�ำ  ทั้งยังมีวิตามินกับเกลือแร่อีกหลายชนิด เช่น วิตามินเอ บี ดี
และอี ธาตุเหล็ก สังกะสี  ซีลีเนียม และไอโอดีน
4. นม เป็นแหล่งส�ำคัญของแคลเซียมและโปรตีนช่วยให้
กระดูกเจริญเติบโตและแข็งแรง แคลเซียมช่วยให้กระดูกของเด็ก
มีความหนาแน่นของมวลกระดูกมากขึน้ พอเข้าสูว่ ยั รุน่ จะช่วยให้
กระดูกยาวขึน้ ถ้าในวัยเด็กและวัยหนุม่ สาวร่างกายเรามีการสะสม
แคลเซียมไว้เพียงพอ จะช่วยลดความเสี่ยงของโรคกระดูกพรุน
กระดูกเปราะแล้วยังช่วยในเรื่องของฟันอีกด้วย ร่างกายที่ขาด
แคลเซียมจะท�ำให้เสี่ยงต่อโรคกระดูกเปราะได้ง่าย นอกจากนี้
แคลเซียม ยังท�ำหน้าทีย่ ดื หดของกล้ามเนือ้ ช่วยให้ระบบประสาท
ไวต่อสิง่ เร้ามากขึน้ ช่วยให้เลือดแข็งตัว ช่วยลดความดันโลหิตและ
ลดความเสี่ยงของมะเร็งล�ำไส้ใหญ่
5. เนื้อปลา เป็นโปรตีนที่มีไขมันต�่ำ ย่อยง่าย โดยเฉพาะปลา
ทะเลจะมีสารอาหารที่ส�ำคัญ คือ กรดโอเมก้า 3 ซึ่งมีกรด DHA
และกรด EPA โดย DHA จะช่วยบ�ำรุงเซลล์สมอง เซลล์ประสาท
และเรตินาในดวงตา ส่วนกรด EPA ช่วยควบคุมระดับโคเลสเตอรอล
และลดระดับไตรกลีเซอร์ไรด์ในร่างกาย จึงช่วยลดความเสี่ยงต่อ
การเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ ผลการวิจัยจากออสเตรเลีย
พบว่ า การบริ โ ภคเนื้ อ ปลาที่ มี โ อเมก้ า 3 สู ง เช่ น ปลาทู น ่ า
ปลาแซลมอล จะช่วยให้การลดน�้ำหนักได้ผลดียิ่งขึ้น
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6. เนื้อไก่ มีโปรตีนสูงแต่แคลอรี่ตำ 
�่ และย่อยง่าย  ช่วยให้ผิว
สวย เพราะจะช่วยให้สารอีลาสตินทีใ่ ต้ผวิ หนังมีความยืดหยุน่ ดีขนึ้   
ท�ำให้ผิวหนังกระชับไม่เหี่ยวง่าย
7. ผลไม้ทมี่ รี สเปรีย้ ว ผลไม้ประเภทนีจ้ ะมีวติ ามินซีสงู ท�ำให้
ปลอดภัยจากความอ้วนมากกว่าผลไม้รสที่หวาน ช่วยเพิ่มภูมิ
ต้านทานโรค ลดระดับไขมันในเส้นเลือดซึ่งจะท�ำให้หลอดเลือด
อุดตัน ทัง้ ยังช่วยควบคุมคอเลสเตอรอล และป้องกันการเกิดนิว่ ใน
ถุงน�ำ้ ดี ทีส่ ำ� คัญวิตามินซีทำ� หน้าทีเ่ ป็นสารต้านอนุมลู อิสระซึง่ เป็น
เหตุของการเสือ่ มของเซลล์และร่างกายอีกด้วย ผลไม้เหล่านี้ ได้แก่
ส้ม  มะม่วง ฝรั่ง กีวี่ แอปเปิ้ล มะเขือเทศ และผลไม้ตระกูลเบอร์รี่  
วิตามินซีช่วยบ�ำรุงเลือด ท�ำให้ผิวผ่อง มีเลือดฝาดดี
8. โยเกิร์ต ผลิตภัณฑ์จากนมที่อุดมไปด้วยคุณประโยชน์ จัด
เป็นแหล่งของวิตามิน ทั้ง วิตามิน เอ บี1 บี 2 บี3 บี6 บี12 วิตามิน
ดี และอี มีกรดที่ช่วยในการดูดซึมโปรตีน แคลเซียมและเหล็กเข้า
สู่ร่างกาย ช่วยการท�ำงานของระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่าย
ลดระดับคอเลสเตอรอล ช่วยบ�ำรุงผิวพรรณ นอกจากนั้นยังช่วย
บ�ำรุงรากผมให้แข็งแรง เงางามและควรบริโภคโยเกิรต์ รสธรรมชาติ
ที่มีน�้ำตาลน้อยจะดีที่สุด
9. ถั่วชนิดต่างๆ เป็นโปรตีนจากพืชที่มีคุณค่าทางอาหารสูง
ไม่แพ้โปรตีนจากเนื้อสัตว์ เหมาะส�ำหรับผู้ที่บริโภคอาหารเจหรือ
มังสวิรตั เิ พือ่ เสริมโปรตีน ทีส่ ำ� คัญถัว่ ยังอุดมไปด้วยวิตามินทีส่ ำ� คัญ
ต่อพัฒนาการของผิวหนัง ผม และการควบคุมความดันโลหิต
ระบบภูมคิ มุ้ กัน ระบบการแข็งตัวของเลือด  และไขมันไม่อมิ่ ตัวใน
ถั่วจะช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลอีกด้วย นอกจากนี้ สารทริปโต
แฟนในถั่ว ยังกระตุ้นให้สมองผลิตสารเซโรโทนิน ที่จะท�ำให้คุณ
อารมณ์ดี นอนหลับ เสริมสร้างความแข็งแรงให้ผิวมีความยืดหยุ่น
ดี และช่วยให้ผิวกระชับ เนียนสวย ลบรอยแผลเป็น และคอย
ควบคุมความอยากอาหารอีกด้วย ส�ำหรับถั่วเหลืองมีสารไอโซ
ฟลาโวนส์ ซึ่งช่วยส่งเสริมสุขภาพของกระดูก ท�ำให้ป้องกันโรค
กระดูกพรุนไปในตัว และยังเป็นแหล่งโปรตีนที่ดี ถั่วเหลืองหนึ่ง
ถ้วยให้โปรตีนมากถึง 29 กรัม
10. ธัญพืช เป็นแหล่งที่ดีของพลังงาน โปรตีน   ธาตุเหล็ก
แคลเซี่ยม แมงกานีส สังกะสี และแมกนีเซี่ยม การบริโภคธัญพืช
No.
1.
2.
3.
4.
5.
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เต็มรูป  เช่น ลูกเดือย ข้าวฟ่าง ข้าว ข้าวบาร์เลย์  ข้าวไรน์  ข้าว
สาลี   ข้าวโอ๊ต และข้าวโพดจะได้คุณค่ามากกว่า ข้อได้เปรียบของ
ธัญพืชคือ คาร์โบไฮเดรต ซึง่ เป็นส่วนประกอบอยูเ่ ป็นแบบเชิงซ้อน
(โพลีแซคคาไรด์) จะถูกย่อยช้ากว่า คือโครงสร้างจะต้องถูกย่อยให้
แตกสลายก่อน อีกทั้งมีเส้นใยอาหารของธัญพืชเต็มรูปการดูดซึม
ก็จะช้าลง น�้ำตาลจะไม่สูงแบบพรวดพลาดหรือค่อนข้างต�่ำ
11. พืชหัว เช่นมันเทศ เผือก มีคุณสมบัติเป็นแป้งทนย่อย
(resistant starch) กินแล้วอิ่มทน ไม่หิวบ่อย เหมาะส�ำหรับผู้ที่
ต้องการลดความอ้วน
12. ชาเขียว เสริมการท�ำงานของระบบเผาผลาญในร่างกาย
ช่วยก�ำจัดไขมันส่วนเกินในเส้นเลือด และยังช่วยป้องกันเซลล์
เสื่อมสภาพอีกด้วย
13. น�ำ้ มะพร้าว เป็นเครือ่ งดืม่ เกลือแร่บริสทุ ธิจ์ ากธรรมชาติ
อุดมไปด้วยแร่ธาตุหลายชนิด เช่น โพแทสเซียม เหล็ก โซเดียม
แคลเซียม แมกนีเซียม ฟอสฟอรัส ทองแดง กรดอะมิโน กรด
อินทรีย์ และวิตามินบี น�ำ้ มะพร้าวช่วยให้ผวิ พรรณสดใส เปล่งปลัง่
และขาวนวลขึ้นจากภายในสู่ภายนอก เพราะในน�้ำมะพร้าวมีเอส
โตรเจน ซึง่ มีสว่ นส�ำคัญต่อการสร้างคอลลาเจนและอีลาสติน ท�ำให้
ผิวกระชับ ยืดหยุน่ และชะลอการเกิดริว้ รอยก่อนวัยได้ ช่วยสมาน
แผล ท�ำให้แผลหายเร็วขึ้นกว่าปกติ น�้ำมะพร้าวช่วยขับของเสีย
หรือสารพิษออกจากร่างกาย (คล้ายๆ กับการท�ำดีท็อกซ์) กระตุ้น
การขั บ ของเสี ย ออกออกมาได้ ไม่ ว ่ า จะเป็ น ทางผิ ว หนั ง หรื อ
ทางปัสสาวะ
อาหารบ�ำรุงความงาม
ความงามของร่างกาย มิใช่มาจากการปรุงแต่งรูปลักษณ์
ภายนอกเพียงอย่างเดียว หากต้องการยื้อความงามที่นับวันจะ
โบกมืออ�ำลาจากเราตามอายุที่เพิ่มขึ้นแล้ว การดูแลสุขภาพของ
ร่างกายทั้งภายในและภายนอกจึงเป็นสิ่งจ�ำเป็น และควรดูแล
ร่างกายตั้งแต่เนิ่นๆ อย่าปล่อยให้เวลาล่วงเลยไป เพราะให้ยื้อ
อย่างไรก็ไม่ทนั การ ทีส่ ำ� คัญจะต้องศึกษาและรูจ้ กั เลือกอาหารทีม่ ี
ประโยชน์ต่อร่างกายมาบริโภค

ประโยชน์
ช่วยบ�ำรุงตา ให้ดวงตาแจ่มใสเป็นประกาย ช่วยบ�ำรุงสมอง
มีโปรตีน ช่วยท�ำให้ผมมีนำ�้ หนัก รากผมแข็งแรง ผิวนุ่มนวล
ท�ำให้ผมเงางามไม่แตกปลาย ผิวชุ่มชื้น ดวงตาสดใส
ช่วยหยุดอาการผมร่วง ช่วยให้เล็บแข็งแรง ลดอาการผิวแห้ง ผิวดูมีเลือดฝาด
ท�ำให้เลือดลมหมุนเวียนสะดวก / ตาสวยใสไม่เหลืองซีด

No.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

รายการอาหาร
ดอกไม้จีน
อัลมอนด์
ถั่วด�ำ
หัวผักกาดขาว
กล้วยหอม
ผักบุ้ง
มะนาว
สตรอเบอร์รี่
มันฝรั่ง
มะเขือเทศ
พริกแดง
ข้าวโพดอ่อน
เก๋ากี้
เชอรี่
แตงกวา
ดอกกะหล�่ำ
กุยช่าย
บุก
คะน้า
ลูกเดือย
หอมหัวใหญ่
ผักกาดหอม
ส้ม
ฟักทอง
แอปเปิล

ประโยชน์
ช่วยให้เหงือกมีสีชมพู ผิวพรรณเปล่งปลั่งมีเลือดฝาด
ช่วยให้ฟันแข็งแรง รากผมแข็งแรงไม่หลุดร่วง ผิวเรียบเนียน
ช่วยให้ผมดกด�ำ นุ่ม ไม่หยาบและไม่หงอกก่อนวัย
ท�ำให้ริมฝีปากชุ่มชื้น เนียนเรียบไม่เป็นขุย
บ�ำรุงผิวไม่ให้แห้ง ช่วยให้ใบหน้าเนียน เกลี้ยงเกลาดูมีนำ�้ มีนวล
ช่วยให้ดวงตาเป็นประกายสดใส บ�ำรุงสายตา
ช่วยให้ฟันขาวแข็งแรง
ช่วยลดริ้วรอยเหี่ยวย่นบนใบหน้า ลดรอยด่างด�ำ ท�ำให้ใบหน้าขาวใส
ท�ำให้เล็บมีสีชมพู ไม่เปราะง่าย
ช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลั่ง มีเลือดฝาด ดูอ่อนเยาว์
ช่วยกระตุ้นการท�ำงานของหนังศีรษะ ช่วยให้เส้นผมมีการงอกใหม่
ช่วยให้ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่ง
ช่วยบ�ำรุงตา ให้ตาสวยใสไม่ขุ่นมัว ผิวพรรณดี
ล้างสารพิษในร่างกาย ท�ำให้ผิวเปล่งปลั่งเป็นสีชมพูระเรื่อ
ช่วยให้ผิวหน้าขาว ดูอ่อนเยาว์ขึ้นได้
ช่วยท�ำให้ดวงตาสดใส ผิวพรรณไม่แห้งไม่หยาบกร้าน
บ�ำรุงกระจกตาให้สวยใส เส้นผมแข็งแรง ฟันขาว ไม่ผุกร่อนง่าย
ช่วยให้รูปร่างผอมเพรียว ลดน�ำ้ ตาลในเลือด
ช่วยสร้างเม็ดเลือดแดง ช่วยให้ดวงตาสดใส ผิวพรรณผุดผ่อง
มีผลต่อผิวพรรณ ช่วยให้ผิวกระชับ ไม่หย่อนยานหรือ เนื้อเหลว
ช่วยให้เหงือกเป็นสีชมพู ผิวรอบดวงตาอ่อนนุ่ม
ช่วยให้ฟันแข็งแรง ยิ้มสะอาดสดใส
เป็นอาหารผิว ท�ำให้ผิวนุ่มเกลี้ยงเกลา ขาวขึ้นได้
บ�ำรุงดวงตาให้ตาเป็นประกายสดใส
เพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวพรรณ มีน�้ำมีนวล

จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้วา่ “อาหาร” มีบทบาทต่อสุขภาพ
และความงามของคนเราอย่างน่าอัศจรรย์อาหารบางประเภท
สามารถป้องกันหรือลดโอกาสการเกิดโรคบางชนิด อาทิ ผักผลไม้
ช่วยป้องกันโรคต่างๆ เช่น โรคหัวใจ มะเร็ง เบาหวาน ไขมันใน
เลือดสูง ความดันโลหิตสูง โรคในระบบทางเดินอาหาร ท้องผูก
ริดสีดวงทวาร และอื่นๆ อีกมากมาย ผู้คนในยุคนี้ส่วนใหญ่มิได้
ค�ำนึงเพียงแค่การกินเพื่อให้สุขภาพดีอย่างเดียว แต่แนวโน้มการ
กินมีการปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่จะเน้น
ไปถึงว่ากินอย่างไรจึงจะสวย กระแสอาหารเพือ่ สุขภาพจึงขยับเข้า
สู่อาหารเพื่อความงาม (Food for Beauty) โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อบ�ำรุงร่างกายภายใน เพื่อให้สะท้อนผ่านออกมาสู่ความสวย
ภายนอก มิ ใ ช่ ค วามงามที่ เ กิ ด จากการตกแต่ ง ภายนอกเพี ย ง
ปีที่ 43 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2556

ฉาบฉวย แค่คณ
ุ หันมาใส่ใจเลือกประเภทอาหารทีร่ บั ประทาน เพือ่
เสริมสร้างผิวพรรณของคุณให้สวยงาม เปล่งปลั่ง ดูอ่อนกว่าวัย
เส้นผมเงางามเป็นประกาย ไม่เปราะหรือร่วงง่าย ตลอดจนมี
สุขภาพเล็บที่สมบูรณ์แข็งแรง เพื่อให้งามกันได้ตั้งแต่ศีรษะจรด
ปลายเท้าเลยทีเดียว โดยไม่ตอ้ งพึง่ พาสารสังเคราะห์หรือการผ่าตัด
ให้เปลืองเงินหรือเจ็บตัวฟรี
และท้ายที่สุด มีเคล็ดลับสุขภาพดีซึ่งน�ำมาจาก H to H
magazine ซึ่ ง เป็ น ข้ อ มู ล จากโรงพยาบาลเปาโลเมมโมเรียล
มาฝากท่านผู้อ่านทุกท่านเป็นของขวัญปีใหม่ ลองปฏิบัติดูก็ไม่
เสียหลาย แต่จะได้สุขภาพดีคืนมา คือ
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6.

7.
1. กินแอปเปิ้ลวันละผล
สารต้านอนุมลู อิสระและสาร quercitin ในแอปเปิล้ จะ
ช่วยให้ปอดของคุณแข็งแรงและท�ำงานดีขึ้น
2. หายใจลึกๆ
อย่างน้อยวันละ 10 ครั้ง เพื่อให้ร่างกายได้รับออกซิเจน
อย่างเพียงพอ และขยายการท�ำงานของปอดแต่ต้อง
เป็นการหายใจเข้าท้องป่องหายใจออกท้องแฟบด้วยจึง
จะเรียกว่าถูกวิธี
3. หลีกเลี่ยงการน�ำผักเข้าไมโครเวฟ
งานวิจัยของสเปนพบว่า การท�ำผักให้สุกในไมโครเวฟ
จะท�ำให้สารอาหารหายไปได้ถึง 97 % ทางเลือกที่ดีคือ
หลี ก เลี่ ย งการปรุ ง ผั ก แบบไมโครเวฟ หั น มาการรั บ
ประทานผักสดๆ จะดีกว่า
4. เคลื่อนไหวร่างกายอยู่เสมอ
เพือ่ ช่วยให้ระบบย่อยอาหารท�ำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
วิธีนี้จะช่วยป้องกันอาการท้องผูกรวมไปถึงโรคกระดูก
พรุนด้วย
5. ดื่มน�้ำมะพร้าวประจ�ำ
น�้ำมะพร้าวมีแร่ธาตุที่ร่างกายต้องการครบถ้วน เช่น
โพแทสเซียม เหล็ก โซเดียม แคลเซียม ฟอสฟอรัส กรด
อะมิโน และวิตามินบี แถมยังมีนำ�้ ตาลกลูโคสที่ร่างกาย

8.

9.

10.

สามารถดูดซึมไปใช้เป็นพลังงานได้ทันที มีไขมันที่เป็น
ประโยชน์ตอ่ ร่างกาย อีกทัง้ ยังช่วยขับสารพิษและช�ำระ
ล้างร่างกายได้เป็นอย่างดี
ไม่ควรกินฝรั่งเมื่อเป็นไข้
ฝรั่ ง มี ธ าตุ โ พแทสเซี ย มสู ง เวลาเป็ น ไข้ร่า งกายจะมี
อุณหภูมสิ งู ขึน้ หากรับประทานอาหารทีม่ โี พแทส เซียม
สูงจะท�ำให้การเกิดอาการชักได้
กินส้มช่วยแก้อาการเบื่อหน่ายได้
การปอกเปลือกส้มเพื่อทานเอง จะได้สัมผัสกลิ่นน�ำ้มัน
หอมระเหยจากผิวส้มซึ่งจะช่วยให้รู้สึกผ่อนคลาย และ
ส้มอุดมไปด้วยวิตามินซีที่ร่างกายจะได้รับในจ�ำนวนที่
เพียงพอ ช่วยให้สมองหลั่งฮอร์โมนที่ท�ำให้รู้สึกคลาย
ความเครียดได้ดี
อาหารมื้อเช้าช่วยป้องกันโรคความจ�ำเสื่อม
อาหารมื้อเช้าช่วยต่อต้านการแข็งตัวของเลือด ซึ่งตอน
เช้าเลือดจะแข็งตัวง่ายกว่าปกติ จึงมีโอกาสที่หลอด
เลือดจะอุดตันมากขึน้ ท�ำให้สารอาหารไปเลีย้ งสมองได้
น้อยลง สมองจึงค่อยๆเสื่อม
ดาร์กช็อกโกแลตต่อต้านอนุมูลอิสระ
ดาร์กช็อกโกแลตเป็นช็อกโกแลตแท้ๆ ที่มีประโยชน์ต่อ
ร่างกาย เพราะมีสารเฟลวานอยด์ที่ช่วยเพิ่มการไหล
เวียนระบบหลอดเลือด โดยปริมาณที่เหมาะสมคือใน
แต่ละวันให้รับประทานช็อกโกแลตด�ำประมาณครึ่ง
ออนซ์
สมการความสุขy = b-c
y คือ ความสุข b คือ ความรู้ว่าท�ำอย่างไรจึงจะมีความ
สุข กล่าวคือ มีความเข้าใจชีวิต และรู้จักองค์ประกอบ
ของชีวิต c คือ ความอยากในชีวิต หากมีความอยาก
มากกว่าความรู้ที่จะท�ำให้ชีวิตมีความสุขคนคนนั้นก็มี
ความสุขที่ติดลบ
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