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โภชนบำบัดเพื่อสุ ขภำพและกำรชะลอวัย
โดยชมรมประกันภัยอุบตั ิเหตุและสุ ขภาพ ประจาปี 2560-62

ปั จจัย ส าคัญ ในการพัฒ นาประเทศ ได้แ ก่ คุ ณ ภาพชี วิต ของประชาชน กล่ าวคื อ ประชาชนต้อ งได้รั บ
การตอบสนองความต้องการทั้งทางด้านร่ างกาย จิตใจ และสังคม ซึ่ งส่ งผลต่ อการมี สุ ขภาพกาย สุ ขภาพจิตที่ ดี
เพราะภาวะสุ ข ภาพที่ ดี ส มบู รณ์ และแข็งแรงของประชาชน ย่อมนาไปสู่ ก ารมี ศ กั ยภาพทั้งด้านสติ ปั ญ ญา และ
ความคิ ดสร้ างสรรค์ แต่อย่างไรก็ ดีในปั จจุ บ นั พบว่าคนไทยประสบปั ญ หาด้านสุ ขภาพ โดยมี อตั ราการเกิ ดโรค
ไม่ ติ ด ต่ อ เรื้ อรั ง ที่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ท างโภชนาการเพิ่ ม มากขึ้ น ซึ่ งโรคส่ ว นใหญ่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ พฤติ ก รรม
การบริ โภคอาหาร และมีการใช้พลังงานในชีวิตประจาวันน้อยลง ดังนั้นเพื่อการมีสุขภาพที่ดี แข็งแรง ปราศจากโรคภัย
อันนาไปสู่ การมีคุณภาพชีวิตที่ดี นอกจากการนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอ การออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอแล้ว
ยังมีความจาเป็ นที่ตอ้ งปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริ โภคอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่ างกายอีกด้วย
ปั จจุ บนั วิท ยาการทางการแพทย์และสาธารณสุ ขมี ความก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ ว โดยเฉพาะองค์ความรู ้
ทางด้านโภชนาการกับสุ ขภาพและศาสตร์ แห่ งการชะลอวัย ที่ไม่ใช่แค่เพียงทาให้คนเราห่ างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บ
เท่านั้น แต่ยงั รวมไปถึงการมีอายุที่ยนื ยาวขึ้น ซึ่ งโดยส่ วนใหญ่แล้วคนทัว่ ไปมักเข้าใจว่าความแก่เป็ นปรากฏการณ์ที่
เกิ ดขึ้ นตามธรรมชาติ ของร่ างกายไม่ส ามารถหยุดยั้งหรื อชะลอได้ แต่ในทางเวชศาสตร์ ชะลอวัย เชื่ อว่า ทุ ก คน
สามารถชะลอความแก่ หรื อป้ องกันความแก่ก่อนวัยอันควรได้หากรู ้ จกั ดู แลร่ างกายให้อยู่ในสภาพที่ สมดุ ลและ
สมบูรณ์อยูเ่ สมอ
เมื่ อ กล่ า วถึ ง การชะลอวัย โดยทั่ว ไปมัก เข้า ใจและตี ค วามหมายถึ ง การป้ อ งกัน ไม่ ใ ห้ ร่ า งกายแก่ แ ละ
เสื่ อมสภาพก่อนวัย แต่แท้จริ งแล้วยังหมายรวมถึงการป้ องกันความเสื่ อมของเซลล์ต่างๆ ภายในร่ างกายอันนาไปสู่
โรคเรื้ อรัง เช่ น โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ ง โรคอัลไซเมอร์ เป็ นต้น ดังนั้นการชะลอความแก่ที่ดีควรจะ
ชะลอทั้งภายในและภายนอก คือ ความเสื่ อมทางด้านผิวพรรณ และของเซลล์ภายในร่ างกายอันนาไปสู่ โรคเรื้ อรังต่างๆ
โดยใช้อาหาร นัน่ คือการใช้โภชนบาบัด ซึ่ งเป็ นปั จจัยที่สาคัญที่ช่วยในการส่ งเสริ มสุ ขภาพ ป้ องกันและบาบัดโรค
รวมทั้งช่วยในการชะลอวัย หากรู ้จกั เลือกรับประทานอาหารและวิธีการต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง ก็จะทาให้มีสุขภาพดี
และอายุยนื ยาวได้
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การดูแลสุ ขภาพและการชะลอวัย โดยไม่ใช้ยา แต่ใช้สารอาหารทดแทนและเน้นการสร้างสมดุลให้อวัยวะ
ภายในด้วยวิธีโภชนบาบัด (Nutraceuticals) คือ วิธีการดูแลสุ ขภาพที่ได้รับความนิยมมากที่สุดวิธีหนึ่งในขณะนี้ โดย
สิ่ งที่ทุกคนกังวลเมื่อเริ่ มมีอายุมากขึ้น นัน่ ก็คือการออมเงินเพื่อเตรี ยมไว้สาหรับการรักษาโรคในยามที่เจ็บป่ วย ซึ่งถ้า
ปล่อยให้เกิดโรค โดยเฉพาะโรคเรื้ อรังอาจต้องใช้เงินจานวนมากในการรักษา
ดังนั้นแนวโน้มการป้ องกันโรคด้วยศาสตร์ ชะลอวัย "เวลเนส แอนด์ แอนตี้เอจจิ้ง" ( Wellness & Anti-Aging)
นัน่ คื อการเน้นการสร้ างสมดุ ลให้อวัยวะภายในต่างๆ ที่ เรี ยกว่า "Nutraceuticals" หรื อ "โภชนบาบัด" จึงเข้ามามี
บทบาทสาคัญ ซึ่ งมีประสิ ทธิ ภาพในการรักษาและป้ องกันโรคและปราศจากผลข้างเคียง ถื อได้ว่าเป็ นนวัตกรรม
ที่ทนั สมัยและเหมาะสมกับสภาพสังคมไทยมากที่สุด เพราะนอกจากจะมีประโยชน์ต่อตัวเองแล้ว ในภาพรวมยัง
เป็ นการช่ วยประหยัดด้านเศรษฐกิ จส่ วนบุ คคล ครอบครัว และงบประมาณของประเทศที่ ตอ้ งสู ญเสี ยไปกับการ
รักษาโรคเรื้ อรังอีกด้วย
ความงามระยะยาวเกิดจากสุ ขภาพภายในร่ างกาย ซึ่ งเกี่ยวข้องกับระบบทางเดินอาหาร เนื่องจาก 60 - 80%
ของภู มิ คุ ้ม กัน ร่ า งกายเกี่ ย วข้อ งกับ ระบบทางเดิ น อาหาร โภชนบ าบัด ตัว แรกที่ ต้อ งนึ ก ถึ ง คื อ โปรไบโอติ ก
(Probiotics) หมายถึ ง แบคที เรี ยในสภาพที่ ยงั มี ชี วิตอยู่ ซึ่ งพบได้ในผลิ ตภัณฑ์เสริ มอาหาร เมื่ อรับประทานด้วย
ปริ มาณที่พอเหมาะ จะส่ งผลดีต่อสุ ขภาพ โดยปั จจุบนั มีการศึกษามากมายที่พบว่าแบคทีเรี ยในลาไส้ไม่ได้ส่งผลต่อ
ระบบทางเดิ น อาหารเพี ยงอย่างเดี ยว แต่ ส่ งผลถึ ง ระบบภู มิ คุ ้ม กัน ร่ างกาย ผิวหนัง สภาวะอารมณ์ และสุ ขภาพ
โดยรวมด้วย แนวโน้มของโปรไบโอติกจึงสู งขึ้นเรื่ อยๆ ในแต่ละปี และเป็ นโภชนเภสัชที่มีความนิ ยมที่สุดในตอนนี้
และนอกจากนี้ โภชนบ าบัดกลุ่ ม อื่ น ที่ เป็ นที่ นิ ย มเช่ น กัน ได้แ ก่ โอเมก้า 3 ในรู ป ของฟอสโฟไลปิ ด (Omega3Phospholipid) สารต้านอนุ มูลอิสระ (Antioxidant) เช่ น แอสต้าแซนทีน (Astaxanthin) และเคอร์ คูมิน (Curcumin)
เบต้ากลูแคน (Betaglucan) เป็ นต้น
แต่อ ย่า งไรก็ดี ตามหลัก ธรรมชาติเมื่อคนเรามีอายุม ากขึ้ น คงไม่มีใ ครสามารถหยุด ยั้ง ความชราไว้ไ ด้
แต่วิธีที่จะช่วยชะลออายุได้ก็คือ การเอาใจใส่ ดูแลสุ ขภาพของตนเองให้ดีที่สุด สุ ขภาพที่ดีมาจากร่ างกายที่แข็งแรง
และจิตใจที่แจ่มใสเบิ กบาน ดังนั้นอาหารการกิ นจึงเป็ นส่ วนสาคัญที่ จะกาหนดให้ร่างกายแก่ ไปตามวัยที่ ล่วงเลย
หรื อก่อนวัยอันสมควร ปั จจุบนั ความคิดทางการแพทย์เก่าๆ ที่ให้บริ โภคเนื้ อ นม ไข่ มากๆ จึงเริ่ มเปลี่ยนไปโดยให้
หันกลับมาสนใจอาหารธรรมชาติ ซึ่ งเป็ นพื้นฐานชีวติ ของคนสมัยก่อนแทน
นอกจากนี้ การรับ ประทานอาหารที่ ท าให้แก่ ช้าลงในชี วิตประจาวันอย่างถู กหลักและมี โภชนาการที่ ดี
ก็จะช่วยชะลอความเสื่ อมของวัยและป้ องกันการเกิดโรคร้ายได้ดีเช่นกัน โดยเฉพาะการทานผักผลไม้ที่อุดมไปด้วย
สารแอนติ อ อกซิ แดนต์เป็ นหลัก เพราะสารชนิ ดนี้ จะช่ วยชะลอความแก่ และชะลอการเกิ ดโรคได้อย่างดี เยี่ย ม
และที่สาคัญควรออกกาลังกายร่ วมด้วยอย่างสม่าเสมอ ควบคู่ไปกับการนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอ
อาหารที่ ทาให้แก่ช้าหรื ออาหารเพื่อการชะลอวัย จะช่ วยให้อ่อนวัยลงแม้ร่างกายจะเริ่ มแก่ ชราไปตามวัย
แต่การทานอาหารอย่างถู กหลัก ก็จะช่ วยชะลอวัยและลดการเสื่ อมสภาพของเซลล์ต่างๆ ในร่ างกายได้ดีเช่ นกัน
โดยผูเ้ ชี่ยวชาญได้แนะนาอาหารที่จะช่วยชะลอวัยและเสริ มสุ ขภาพที่ดีดงั นี้
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หลัก 10 ประการของการบริ โภคอาหารต่อไปนี้ จะช่วยให้ท่านชะลออายุไว้ได้
1. รับประทานคาร์ โบไฮเดรตที่ไม่ถูกดัดแปลง เนื่ องจากปั จจุบนั อาหารส่ วนใหญ่ที่วางขายในท้องตลาดมัก
ถูกดัดแปลงปรุ งแต่งใหม่ คาร์ โบไฮเดรตถูกดัดแปลง หรื อแฝงในรู ปต่างๆ เช่ น ข้าวที่ถูกสี จนขาว น้ าตาล
ทรายขาว ขนมหวาน ลู ก กวาด น้ าอัด ลม ฯลฯ สิ่ งเหล่ า นี้ ต้ อ งพยายามหลี ก เลี่ ย ง ควรบริ โภคแต่
คาร์ โบไฮเดรตธรรมชาติที่ไม่ถูกดัดแปลงและมีคุณค่าสู ง โดยเฉพาะธัญพืชที่ ไม่ได้ผ่านการขัดสี จะมีใย
อาหารชนิ ดที่ ละลายน้ าได้สู ง ซึ่ งใยอาหารชนิ ดนี้ จะช่ วยในการลดคอเลสเตอรอลโดยตรงและยังมี
สารพฤกษเคมีที่สามารถลดความเสี่ ยงมะเร็ งได้ดีอีกด้วย ได้แก่ ข้าวซ้อมมือ ผลไม้สด ถัว่ ผัก และเมล็ดพืช

2. ทานโปรตีนให้เหมาะสมและเพียงพอ โปรตี นมี อยู่ในเมล็ดพืชผัก มันฝรั่ง ถัว่ นมพร่ องไขมัน และ
อาหารทะเล ปลา ซึ่ งเนื้ อปลามี ไขมัน ที่ ดีและมากไปด้วยประโยชน์ โดยเฉพาะโอเมก้า 3 ที่ จะช่ วย
เสริ มสร้างและลดการเสื่ อมของเซลล์ต่างๆ ในร่ างกายได้ เช่ น สมอง ตาและเซลล์ของสเปิ ร์ ม เป็ นต้น
ทั้งยังช่ วยเสริ ม สร้ างภู มิ คุ ้ม กัน ให้ แข็งแรง ช่ วยในการแข็งตัวของเลื อด ลดอาการซึ มเศร้ า ป้ องกัน
โรคหัวใจและโรคมะเร็ งได้ดี เพราะฉะนั้นเพื่อชะลอวัยและห่ างไกลจากโรคต่างๆ ควรทานปลาให้ได้
อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ครั้งจะดีที่สุด บางคนเข้าใจผิดว่าเนื้ อวัวมีโปรตีนสู ง แท้จริ งแล้วไม่ถูกต้องนัก
การที่เนื้ อวัวให้พลังงานสู งเพราะมีโปรตีนมาก แต่ร่างกายย่อมต้องการโปรตีนให้ได้สัดส่ วนกับอาหาร
อื่น ถ้ากินมากเกินไปร่ างกายจะเปลี่ยนโปรตีนเป็ นไขมันสะสมไว้ และไม่สามารถเปลี่ยนเป็ นพลังงาน
มาใช้ได้อีก
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3. ควรหลีกเลี่ยงไขมันเมื่ออายุมากขึ้น ไขมันเป็ นสิ่ งที่พึงหลีกเลี่ยง เพราะก่อให้เกิดโรคหลายอย่าง นัน่ คือ
ควรหลี กเลี่ยงเนื้ อสัตว์ น้ ามัน เนย มายองเนส โดยเฉพาะเมนู ทอด อาหารที่ทอดด้วยน้ ามันใช้ซ้ า หรื อ
ผัดที่ใช้น้ ามันในการปรุ งอาหารที่มีปริ มาณมาก โดยอาหารประเภทนี้จะไปเพิ่มอนุมูลอิสระให้กบั ร่ างกาย
จึงทาให้แก่เร็ วและเป็ นโรคต่างๆ ได้ง่าย กรดไขมันที่จาเป็ นซึ่ งเป็ นกรดที่ สาคัญที่สุดสาหรับร่ างกายนั้น
พบในเมล็ดพื ชทุ กชนิ ด ผลไม้เปลือกแข็ง และข้าว การเก็บรั กษาอาหารประเภทนี้ ตอ้ งใส่ ภาชนะปิ ด
เพราะแสง ความร้อน และอากาศสามารถทาลายกรดไขมันที่จาเป็ นได้

4. การทานวิตามินที่ได้จากพืชและสัตว์ วิตามินธรรมชาติมีคุณภาพสู งกว่าวิตามิ นสังเคราะห์ เพราะยิ่ง
ถูกกระทบจากความเครี ยดมาก ร่ างกายยิง่ ต้องการวิตามินและเกลือแร่ ทดแทนมากกว่าคนปกติเพิ่มมาก
ขึ้นด้วยเช่นกัน

5. เน้นผักและผลไม้สด อาหารในแต่ละวันควรเป็ นผักสดและผลไม้ เนื่องจากมีปริ มาณของโซเดียมน้อยมาก
ดังนั้นจึงสามารถชะลอวัยและลดความเสี่ ยงการป่ วยด้วยโรคต่างๆ ได้ดี โดยเฉพาะโรคมะเร็ งและโรค
ความดันโลหิ ตสู ง แต่ท้ งั นี้ ผลไม้บางชนิ ดก็อาจมีไขมันและคอเลสเตอรอลสู งได้ เช่น มะกอก มะพร้าว
และอะโวคาโด เป็ นต้น ทั้งนี้ ประมาณ 70% อีก 30% ควรเป็ นอาหารประเภทอื่นๆ เพราะจะเป็ นการ
เพิ่มพลังให้แก่ร่างกายจะเห็นได้จากนักกีฬาชั้นนาระดับโลกต่างหันมา บารุ งร่ างกายด้วยผัก และธัญพืช
กันมากขึ้น
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6. หลี กเลี่ ยงอาหารปรุ งแต่ งต่ างๆ ได้แก่ อาหารหวานจัด อาหารส าเร็ จรู ป และโซเดี ยมซึ่ งมี อยู่ในเกลื อ
ผงชูรส ผงฟู และสารผสมอาหารต่าง ๆ อาหารเหล่านี้ไม่มีคุณค่าแต่กลับมีโทษต่อร่ างกายมากกว่า

7. ดื่ มน้ าสะอาดอย่างน้อยวันละ 8 แก้ว เพราะร่ างกายประกอบด้วยน้ า 60 - 70% และในแต่ละวันร่ างกาย
สู ญเสี ยน้ าไป 6 - 8% ของจานวนน้ าทั้งหมด น้ าจะเป็ นตัวพาสารอาหารไปสู่ ส่วนต่าง ๆ ของร่ างกาย
ควรดื่มน้ าสะอาดก่อนหรื อหลังอาหารอย่างน้อย 1 ชัว่ โมง เพื่อให้น้ าย่อยทางานเต็มที่ และเมื่อตื่นนอน
ในตอนเช้า ควรดื่ ม น้ า 3 - 5 แก้ว งดเครื่ องดื่ มที่ มี คาเฟอี น และแอลกอฮอล์ เนื่ องจากน้ าอัดลม และ
น้ าเกลือแร่ ไม่มีคุณค่าอาหารที่จาเป็ นต่อร่ างกาย

8. กินอาหารแต่ละมื้อให้เหมาะสม ไม่ควรกินอาหารจนแน่นอึดอัด ควรกินแค่เกือบอิ่ม มื้อเช้าควรได้อาหารที่
ให้พลังเพราะต้องทางานทั้งวัน มื้อกลางวันไม่ควรทานมากจนแน่นท้องเพราะอาจทาให้ง่วงนอนในตอน
บ่าย ส่ วนมื้อเย็นควรเป็ นอาหารที่เบาท้องเพราะใกล้เข้านอน ในขณะที่นอนหลับควรให้กระเพาะ และ
สาไส้ได้พกั ผ่อน
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9. กินอาหารตามฤดูกาลและที่มีอยูใ่ นท้องถิ่น พืช ผัก ผลไม้ตามฤดูกาลจะทาให้ร่างกายมีความสมดุลกับ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้ดี อาหารที่ผิดฤดู หรื อที่เข้ามาจากต่างประเทศ อาจเคลือบสารเคมี หรื อ
อาบรังสี บางอย่างเอาไว้ ซึ่ งทาให้ร่างกายไม่มีภูมิตา้ นทานได้ในฤดูร้อน ควรลดอาหารหนัก และในฤดู
หนาวควรกินอาหารที่ให้พลังงานและความอบอุ่น หลายคนชอบกินอาหารฝรั่ง ซึ่ งส่ วนมากเป็ นอาหาร
ที่มีไขมันสู งเกินความต้องการของคนในประเทศ ซึ่ งเป็ นเมืองร้อนแต่เหมาะกับต่างประเทศที่เป็ นเมือง
หนาว
10. กิ น อาหารให้ เหมาะสมกั บ การใช้ พ ลั ง งานในแต่ ล ะวัน หากท างานนั่ ง โต๊ ะ ในออฟฟิ ศ ซึ่ งมี
เครื่ องปรั บอากาศทั้งวัน ไม่ ควรรับ ประทานอาหารแต่ละมื้ อมากเท่ากับกรรมกรที่ท างานใช้แรงงาน
กลางแดด

หลักการกินทั้ง 10 ประการนี้ ช่วยให้ท่านที่ปฏิบตั ิตามได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่ างกาย ผนวกกับ
การดูแลเอาใจใส่ ตวั เองด้วยการออกกาลังกายและปฏิบตั ิธรรมแล้ว จะทาให้สุขภาพกายและจิตแข็งแรง และดูอ่อนกว่า
วัย ไม่วา่ อายุจะล่วงเลยไปเท่าไรก็ตาม
ที่มา : https://www.ryt9.com/s/prg/2644954
http://medinfo2.psu.ac.th/cancer/db/news_ca.php?newsID=85&typeID=19&form=5

