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สมัยนี้ใครๆ ก็หันไปพึ่งการศัลยกรรม
โบท็อกซ์ ผลิตภัณฑ์ลดนำ้�หนัก อาหาร
เสริมบำ�รุงผิวพรรณเพื่อให้คงความหนุ่ม
สาว เพราะเทคโนโลยีเหล่านี้ดูเห็นผล
เร็ว อีกทั้งยังมีคำ�โฆษณาชวนเชื่อ และ
การรีวิวผลิตภัณฑ์จากผู้ใช้จริงมากมาย
ความสะดวกง่ายดายเหล่านี้ ทำ�ให้เรา
หลงลืมทีจ่ ะใส่ใจดูแลสุขภาพจากภายใน
อย่างแท้จริง ทัง้ ทีภ่ าวะเสือ่ มของร่างกาย
นั้น เริ่มต้นขึ้นจากภายในตัวเรา
ดังนั้นเราควรจะเริ่มที่สวยจากภายใน
เสียก่อน ซึ่งก็คือการมีสุขภาพร่างกาย
ที่แข็งแรง เมื่อเราสวยหล่อแข็งแรงจาก
ภายในแล้ว ก็จะแสดงให้เห็นออกมาเป็น
ร่างกายแข็งแรง ไม่เจ็บป่วย ผิวพรรณ
ที่สดใส เปล่งปลั่ง บางคนอาจแถมด้วย
ความอ่อนเยาว์ โดยไม่จำ�เป็นต้องพึ่งทั้ง
หมอโรคภัย และหมอความงาม

เสื่อมตามวัยใครๆ
ก็ต้องเจอ
แน่นอนว่าเมื่อเวลาเดินไปข้างหน้า อายุ
ก็มากขึ้นตามร่างกายเราที่ใช้การมากขึ้น
ย่ อ มมี เ สื่ อ มถอย แต่ จ ะเสื่ อ มช้ า เสื่ อ ม
เร็วนั้นมีปัจจัยที่ส่งผลทั้งภายนอกและ
ภายใน

ปัจจัยภายนอก
เช่น การเผชิญกับแสงแดดหรือมลพิษ
ต่างๆ การรับประทานอาหารทีไ่ ม่ถกู ต้อง
เช่น ชอบกินของหวาน ของทอด ทาน
อะไรที่มันเกิน การพักผ่อนไม่เพียงพอ
ความเครียด การไม่ออกกำ�ลังกาย หรือ
การขาดสารอาหาร เป็นต้น

ปัจจัยภายใน
คือ พันธุกรรม ทีส่ ง่ ผลให้คนเราแก่ชา้ หรือ
เร็วต่างกันได้
ซึ่งพันธุกรรมไม่ใช่สาเหตุหลัก
ที่จะทำ�ให้ระบบอวัยวะต่างๆ
ของเราเสื่อมเร็ว

ต้นเหตุหลักๆ เกิดจากสิ่งแวดล้อม
และพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเราต่างหาก

ฉะนั้นหากเราพึ่งพาแต่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมตามคำ�โฆษณา
ชวนเชือ่ และพึง่ เทคโนโลยีความงามทีช่ ว่ ยให้รา่ งกายภายนอก
แลดูอ่อนเยาว์ แต่ละเลยที่จะใส่ใจดูแลความแข็งแรงของ
อวัยวะภายในตัวเราอย่างถูกวิธีหรืออย่างแท้จริงแล้ว สักวัน
โรคภัยอาจมาเยือนได้
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STEP

สวยจากภายใน
สุขภาพแข็งแรง
อย่างถูกวิธี
มาดูแลสุขภาพให้แข็งแรง
ปราศจากโรคภัย ผิวพรรณ
สดใสกันตามนี้

ทานอาหาร
ให้ครบ 5 หมู่

เน้นผัก ผลไม้ เนื้อปลา เมล็ดธัญพืช ข้าวกล้อง ซึ่งเป็นแหล่ง
ของวิตามินและเกลือแร่ต่างๆ และควรจำ�กัดปริมาณอาหาร
ที่มีรสหวานจัด ไขมัน และคอเลสเตอรอลสูง
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STEP

เสริมเติมด้วยอาหารที่มีสารต้าน
อนุมูลอิสระ (Antioxidants)
อนุ มู ล อิ ส ระเป็ น วายร้ า ยในร่ า งกาย ซึ่ ง ทำ � ลายภู มิ คุ้ ม กั น
และเซลล์ต่างๆ ทำ�ให้เกิดการเสื่อมถอยของร่างกาย ซึ่งจะ
แสดงออกมาในรูปแบบของริ้วรอย ความชรา และโรคความ
เสื่อมของอวัยวะต่างๆ ที่ร้ายที่สุดคือ เป็นตัวก่อโรคภัยและ
เนื้อร้ายหรือเซลล์มะเร็งได้นั่นเอง
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อนุมูลอิสระเกิดจากอะไร
อนุมูลอิสระเกิดได้จากหลาย ผลิตอนุมูลอิสระเพิ่มขึ้น
สาเหตุ อาทิ พฤติกรรมการ แต่ โ ดยปกติ เ มื่ อ เกิ ด การ
ทานอาหาร เช่ น การทาน สร้ า งอนุ มู ล อิ ส ระ ร่ า งกาย
อาหารมัน ปิ้ง ทอด ย่าง การ จะสามารถสร้ า งสารต้ า น
ใช้น�ำ ้ มันทอดซำ�้ ความเครียด อนุมูลอิสระได้ ซึ่งสารต้าน
การทำ�งานหรือออกกำ�ลังกาย อนุมูลอิสระจะอยู่ในอาหาร
หักโหม การบาดเจ็บทางกาย ที่เราทานเข้าไป โดยเฉพาะ
หรือจากมลภาวะต่างๆ เช่น อาหารพวกผักผลไม้หลากสี
รั ง สี UV แสงแดด การสูบ
บุหรี่ ก็จะเป็นตัวเร่งให้มีการ

อาหารก่ อ ทั้ ง คุ ณ และโทษ
แต่หากเราเลือกทานอาหาร
อย่างถูกวิธี เช่น การทานผัก
ผลไม้ ธัญพืช ซึ่งเป็นแหล่ง
สารต้านอนุมูลอิสระ ก็จะ
ช่ ว ยลดความเสี่ ย งต่ อ โรค
ภัย สุขภาพแข็งแรง แถม
มาด้วยความอ่อนเยาว์ ผิว
พรรณสดใสได้

อาหารที่เป็นแหล่ง
สารต้านอนุมูลอิสระ
สารต้านอนุมูลอิสระ ส่วนใหญ่จะอยู่ในผักผลไม้ ซึ่งผักผลไม้มีคุณประโยชน์ด้านเป็นอาหาร
กากใย ซึ่งช่วยการขับถ่าย ส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกัน ต้านการเจ็บป่วย ตลอดจนมีฤทธิ์ในการ
ยับยั้งการเจริญของเซลล์มะเร็งด้วย อาทิ
วิตามินซี

วิตามินเอ

วิตามินอี

พบในผลไม้รสเปรีย้ ว เช่น ส้ม พบในตับ เนื้อปลา ไข่แดง
ฝรัง่ มะนาว สตรอว์เบอร์รี กีวี
บร็อกโคลี มะเขือเทศ ฯลฯ

พบในผั ก ใบเขี ย ว ตั บ
ธัญพืช จมูกข้าวสาลี ถั่ว
ไข่แดง เนย

คุณสมบัติเด่น
เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ

คุณสมบัติเด่น
ช่วยป้องกันโรคหัวใจ
และหลอดเลือด
เสริมภูมิต้านทาน บำ�รุง
ประสาท และระบบ
สืบพันธุ์

คุณสมบัติเด่น
บำ�รุงสายตา ผิวหนัง
กระดูก อวัยวะสืบพันธุ์
เสริมภูมิต้านทาน และ
ป้องกันการเกิดมะเร็ง

เบต้าแคโรทีน

พบในผัก 		
ผลไม้สเี หลือง ส้ม และสีเขียว
เข้ ม เช่ น แครอท มั น เทศ
ฟักทอง มะละกอ
บร็อกโคลี ฯลฯ
คุณสมบัติเด่น
เป็ น สารต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระ
บำ�รุงผิวพรรณ บำ�รุงสายตา
ยั บ ยั้ ง และป้ อ งกั น การเกิ ด
มะเร็ง

ไลโคปีน

พบในผักผลไม้ที่มีสีแดงและ
สีชมพู เช่น มะเขือเทศ แตงโม
มะละกอ ฝรัง่ ขีน้ ก เกรปฟรุต
ที่มีเนื้อสีชมพู ฯลฯ
คุณสมบัติเด่น
เป็นสารต้านอนุมลู อิสระและ
ช่ ว ยป้ อ งกั น การเกิ ด มะเร็ ง
เป็นต้น

และถ้าจะให้ได้
ประโยชน์กับร่างกาย
ทีส่ ดุ ควรทานผักผลไม้
ที่หลากหลายและ
มีสีสันต่างๆ
หมุนเวียนไป เพื่อ
ให้ร่างกายได้รับ
สารต่างๆ ที่เป็น
ประโยชน์อย่างสมดุล

3

ออกกำ�ลังกายเป็นประจำ�

่
STEP เราควรออกกำ�ลังกายอย่างสมำ�เสมอ เพราะการออกกำ�ลังกาย

นอกจากจะทำ�ให้รา่ งกายแข็งแรงแล้ว ยังเป็นวิธนี �ำ ออกซิเจน
เข้ า สู่ เซลล์ ต่ า งๆ ของร่ า งกายได้ ดี ท่ี สุ ด ยิ่ ง ร่ า งกายได้ รั บ
ออกซิเจนมากขึ้นเพียงใด ก็จะยิ่งช่วยต่อต้านการเกิดอนุมูล
อิสระได้มากขึน้ เท่านัน้ การออกกำ�ลังกายจึงช่วยชะลอความ
เสือ่ มของเซลล์ได้ดี ส่งผลให้ผวิ พรรณสดใสขึน้ อย่างเห็นได้ชดั
โดยเริม่ แรกควรออกกำ�ลังกายเท่าทีท่ �ำ ได้ ไม่เหนือ่ ยจนเกินไป
แล้วค่อยเพิ่มเวลาให้ได้นานอย่างน้อย 20-30 นาที
แต่ไม่ควรเกิน 1 ชั่วโมง และความถี่ในการออกกำ�ลังกาย
ควรเป็น 3-5 วันต่อสัปดาห์

เคล็ดลับ

เมื่อเริ่มต้นควรออกกำ�ลังกายให้ได้วันเว้นวัน หรือ 2-3 วัน
ต่อสัปดาห์ก่อน เพื่อให้ร่างกายปรับตัว และฟื้นจาก
ความเมื่อยล้าของกล้ามเนื้อที่ยังไม่เคยชิน

เทคนิคของการออกกำ�ลังกายเป็นประจำ�

ต้องคิดว่าการออกกำ�ลังกายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่ขาดไม่ได้
เหมือนการนอนหลับหรือการทานอาหาร
เลือกออกกำ�ลังกายที่ชอบที่สุดและสะดวกที่สุด
อาจมีกลุ่มเพื่อนในการออกกำ�ลังกาย จะช่วยให้ออกกำ�ลังกายด้วยกันอย่างต่อเนื่อง
ในระยะเริ่มแรกไม่ควรหยุด จะช่วยให้ออกกำ�ลังกายสมำ่�เสมอจนเป็นนิสัย
บันทึกการออกกำ�ลังกายทุกครั้ง
ตั้งเป้าหมายการออกกำ�ลังกายทุกเดือน
ให้รางวัลตัวเองเมื่อสามารถบรรลุเป้าหมายได้
การออกกำ�ลังกายเพียงเล็กน้อยดีกว่าการไม่ออกกำ�ลังกาย แต่หากเจ็บป่วย
ควรหยุดพักการออกกำ�ลังกายไว้ชั่วคราวจนกว่าอาการเจ็บป่วยจะดีขึ้น

4

STEP

พักผ่อน
ให้เพียงพอ

การพักผ่อนน้อยเป็นสาเหตุ
หนึ่งที่ทำ�ให้โรคภัยเข้ามา
กลำ�้ กรายและผิวพรรณไม่
สดใส เป็ น สิ่ ง จำ � เป็ น พอๆ
กั บ ก า ร ท า น อ า ห า ร ที่ มี
ประโยชน์ เราควรนอนหลับ
ให้สนิทวันละ 7-8 ชั่วโมง
แ ล ะ ค ว ร เข้ า น อ น ช่ ว ง
3-5 ทุ่ ม เพราะเวลานี้ เ ป็ น
เวลาที่ ร ะบบภู มิ ต้ า นทาน

โรคจะทำ � งานอย่ า งเต็ ม
ประสิ ท ธิ ภ าพ และสะสม
พลังงานสำ�รองไว้ซ่อมแซม
ส่วนทีส่ กึ หรอตลอดคืน หาก
นอนเลยเวลาไป ถึ ง นอน
ครบ 8 ชั่วโมง ตื่นมาก็จะ
ไม่รู้สึกสดชื่นเท่า และช่วง
เวลาตี 1-ตี 3 เป็นช่วงเวลา
ของตับขจัดสารพิษตกค้าง
ถ้าช่วงเวลานีไ้ ด้หลับ ตับจะ

หลั่งสารเมลาโทนินเพื่อฆ่า
เชือ้ โรค ทำ�ให้หน้าอ่อนเยาว์
สดใสไร้สิว และยังหลั่งสาร
เอ็นดอร์ฟินด้วย หากตับไม่
ได้พักผ่อนเวลานี้จะมีสาร
พิษตกค้างในร่างกาย และ
เราควรนอนในทีซ่ งึ่ มีอากาศ
ถ่ายเทพร้อมสิง่ แวดล้อมทีด่ ี
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H2O

STEP

หมั่นเติม
ความสดชื่น
ให้ร่างกาย

H2O

H2O
H2O
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เราควรดืม่ นำ�้ เปล่าทีส่ ะอาดอย่างน้อยให้ได้วนั ละ 1.5-2 ลิตร
เพราะร่างกายเราประกอบด้วยนำ�้ ถึง 70% และในแต่ละวัน
ร่างกายจะเสียนำ�้ วันละ 2 ลิตร จากการหายใจ การขับถ่าย
ปัสสาวะหรืออุจจาระ เป็นต้น เพราะระบบภายในร่างกาย
เราต้องใช้นำ�้ ช่วยทำ�หน้าที่ เช่น ระบบหมุนเวียนเลือดหรือ
ระบบย่อยอาหาร อีกทั้งหากร่างกายเราขาดนำ�้ จะส่งผลให้
เลือดมีความข้นหนืด หัวใจสูบฉีดเลือดไปหล่อเลี้ยงร่างกาย
ไม่เพียงพอ ผิวพรรณแห้งหยาบกร้าน และเกิดริว้ รอย เป็นต้น
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ทำ�จิตใจให้แจ่มใส
ความเครียดถือเป็นมลพิษอย่างหนึ่งต่อร่างกายที่ไม่ควรมอง

STEP ข้าม หลายคนพบปัญหาเครียดแล้วนอนไม่หลับหรือหลับ

ไม่สนิท ซึ่งก็จะส่งผลทำ�ให้สุขภาพร่างกายทรุดโทรม จึงควร
หาทางปล่อยวางความเครียดและคลายเครียด เช่น
การพยายามคิดในแง่บวก การหาวิธีสร้างอารมณ์ขัน
การฝึกหายใจลึกๆ การอาบนำ�้ อุ่น ออกกำ�ลังกาย ทำ�สมาธิ
ฟังเพลง เป็นต้น
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STEP

หมั่นตรวจสุขภาพ
เป็นประจำ�
ปีละ 1-2 ครั้ง

เพือ่ ป้องกันภัยเงียบทีม่ องไม่เห็น
อาทิ โรคเบาหวาน โรคความดัน
โลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง
เป็นต้น การเจอโรคภัยเหล่านี้
เสี ย แต่ เ นิ่ น ๆ จะง่ า ยต่ อ การ
รักษาให้หายขาด

Good
Job!

R

จัดพิมพ์และเผยแพร่โดย
SOOK PUBLISHING
เรียบเรียงข้อมูลบางส่วนจาก
หนั ง สื อ เวที แ ลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ภู มิ ปั ญ ญาการรั ก ษาสุ ข ภาวะ
ชุมชนด้วยสมุนไพรในภาคใต้ โดยอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับสำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
หนังสือออกกำ�ลังกายเพือ่ สุขภาพ โดยรองศาสตราจารย์อรุณรัศมี
บุนนาค และคณะ จากโครงการวิจัยรูปแบบพฤติกรรม
การส่งเสริมสุขภาพในเด็กวัยรุ่นไทยที่มีภาวะโภชนาการเกิน
สนับสนุนโดยสำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
(สสส.)
หนังสือ SOOK Magazine ฉบับที่ 6 เดือนพฤษภาคม 2013
บทความสารต้านอนุมูลอิสระจำ�เป็นต่อร่างกายอย่างไร โดย
ผศ.ดร.ศีรวัฒนา ทรงจิตสมบูรณ์ จากนิตยสารหมอชาวบ้าน เล่มที่
316 เดือนสิงหาคม 2548 ทีเ่ ว็บไซต์มลู นิธหิ มอชาวบ้าน https://
www.doctor.or.th/article/detail/1346
บทความประโยชน์จากการดื่มนำ�้ เปล่า โดยลือฤทธิ์ เอี่ยมภักดี
นักประชาสัมพันธ์ กลุ่มภารกิจสารนิเทศ ศูนย์สื่อสารองค์กร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากเว็บไซต์กลุม่ ภารกิจสารนิเทศ ศูนย์
สือ่ สารองค์กร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย http://www.pr.chula.
สามารถสืบค้นข้อมูลและหนังสือเพิ่มเติมได้ที่ ห้องสร้างปัญญา
ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
หรือดาวน์โหลดได้ที่แอปพลิเคชัน SOOK Library และ resource.thaihealth.or.th
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