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หลกัการดแูลสขุภาพดว้ยอาหาร 

( โภชนาการ Nutrition ) 

  โภชนาการ หมายถงึ การรับประทานอาหารท่ี
เหมาะสม มีคุณค่าครบ 5 หมู่ ในปริมาณที่เหมาะสม 
ถูกสุขอนามัย 

 
  อาหารเพ่ือสขุภาพ อาหารท่ีถูกสุขอนามัย และ 
สอดคล้องกับความเป็นธรรมชาตมิากที่สุด  



ขอ้ควรปฏิบติั 

 รับประทานอาหารที่เหมาะสม ใหส้ารอาหารท่ีจ าเป็นใน
ปรมิาณท่ีถกูตอ้ง 

 หลีกเล่ียงอาหารที่เป็นโทษ เช่น อาหารรมควัน อาหารท่ี
เหม็นหืน อาหารทอดน า้มัน 

 อาหารหรือโภชนาการท่ีเหมาะสม เป็นยารักษาโรค และช่วย
บ าบัดความเจ็บป่วย แยกไม่ออกจากการดูแลสุขภาพ 
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Unsaturated fatty acids  
 

 เน่ืองจากในโครงสร้างมี double bond ท าให้ โมเลกุล
สามารถเปล่ียนรูปได้ เกดิ cis หรือ trans configuration.  
 cis isomer จะ bulky ท าให้การจัดเรียงตัวถูกจ ากัด 
เป็นผลให้มี melting point ต ่า   

 trans isomer จะมีโครงสร้างคล้าย saturated fatty acid 
ที่มีจ านวน carbon atom เท่ากัน physical properties 
คล้าย saturated fatty acid ที่มีจ านวน carbon  atom 
เท่ากับ trans fatty acid นัน้ๆ  



cis – trans isomer 



                                                      
1 



In July 2003,  

the U.S. Food and Drug  

Administration ("FDA") 

announced that it will  

require mandatory  

trans fat labeling  

effective January 2006. 



อาหารไทย 

 พืช ผัก ผลไม้ 

 ธัญญพืช 

 เคร่ืองเทศ 

 เนือ้สัตว์ 

 

 ดอกไม้ 







แนวคิดในการใชอ้าหารเพ่ือดแูลสขุภาพ 



แนวคิดดา้นอาหาร 

แนวคิดแบบแผนจีน 

การแพทย์จีนถือว่าร่างกายคนเราประกอบไป
ด้วยหยนิและหยาง  

• แพทย์จีนมีการวินิจฉัยโรคว่ามีอาการ
ร้อน (หยาง)  เยน็ (หยนิ) เม่ือเป็นโรคเยน็ 
(หยนิ) ให้กนิยาร้อน (หยาง)  
• ในการรักษาโรคของแพทย์จีน นอกจาก
ยาแล้วแพทย์อาจส่ังอาหารด้วย 

 



แนวคิดแบบแผนจีน 

อาหารจีนที่ถือว่าให้พลงัหยนิ
กับร่างกายได้ดีเป็นพเิศษ คือ 
มันเทศ ถั่วเหลือง เต้าหู้ 
น า้นมถั่วเหลือง และข้าว
กล้อง  

 ที่เด่นด้านพลงัหยาง คือ ขิง
สด กระเทยีม ถั่ววอลนัท 

 



 อายุรเวทของอินเดียจ าแนกร่างกาย
ของคนเราออกเป็น 3ประเภท คือ 
วาตะ ปิตตะ กผะ 

 
 การท่ีคนเรามีสภาพร่างกาย โดย

ก าเนิดตดิตัวมาไม่เหมือนกัน มี
ความสามารถในการท างานของ
อวัยวะแตกต่างกัน ท าให้การรักษา
สมดุลของร่างกายคนแตกต่างกัน 
 

อาหารแนวอายรุเวท 



รปูรา่ง และการแบ่งกล ุม่ 

 กล ุม่วาตะ 

 กลุ่มผอมบาง คนวาตะมีระบบการย่อยที่อ่อนแอท่ีสุด ย่อย
ยากโดยเฉพาะอาหารจ าพวกโปรตีนในเนือ้สัตว์ 

 กล ุม่ปิตตะ 

 กลุ่มคนสันทัด เป็นกลุ่มที่มีการย่อยดี มีก าลัง คนปิตตะมัก
กินอาหารได้ดี  แต่มักมีปัญหาในการย่อยไขมัน 

 กล ุม่กผะ 

 กลุ่มคนท้วม การย่อยของคนกผะจะช้าที่สุด แต่มี
ประสิทธิภาพมากที่สุด 



ความแตกต่างในการจดัอาหารส าหรบั 

คนแต่ละกล ุม่ 

 คนวาตะ พบว่าร่างกายจะมีปัญหาการย่อยเนือ้สัตว์  เน่ืองจาก
เอนไซม์โปรตีส และไลเปส  

 คนวาตะควรทานเน้ือสัตว์ให้น้อย 
  คนปิตตะ มีโอกาสเสียสมดุลได้ง่าย คนปิตตะ จะประสบปัญหาเผา

ผลาญไขมัน 
 คนปิตตะควรทานไขมันให้น้อย 

 คนกผะ ระบบการย่อยช้า การดูดซึมแร่ธาตุและแคลอรีจงึท าได้
มากกว่าคนกลุ่มอ่ืน ๆ ปัญหาใหญ่ของคนกผะ คือ เอนไซม์อะไมเลส 
และคาร์โบไฮเดรเลส 

 คนกผะควรทานคาร์โบไฮเดรตให้น้อย 



รสชาติอาหารกบัการสรา้งสมดลุ 

 คนวาตะ 

 ควรกินอาหารที่มีรสหวาน เปรีย้ว เค็ม เผ็ด
เล็กน้อย 

 คนปิตตะ 

  ควรกินอาหารที่มีรสหวาน ขม เฝ่ือน  

 คนกผะ 

  ควรกินอาหารที่มีรสเผ็ด ขม เฝ่ือน  



อาหารตามธาต ุ

 ตามทฤษฎกีารแพทย์ไทย กล่าวว่าเมื่อชีวติปฏิสนธิขึน้ มีการเกิดของ
ธาตุทัง้ 4 ได้แก่ ดนิ น า้ ลม ไฟ สืบต่อกนัมาแต่เกดิ ดังนัน้ เมื่อมารดา
ตัง้ครรภ์ในฤดูอนัใดในธาตุอนัใด ก็เอาธาตุนัน้เป็นที่ตัง้แห่งกุมาร 
กุมารี ถอืว่าเป็นธาตุประจ าตัว หรือเรียกว่า "ธาตุเจ้าเรือน"  

 ธาตุไฟ คือ คนที่เกิดเดือน 2,3,4    หรือมกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม  
 ธาตุลม คือ คนที่เกิดเดือน 5,6,7    หรือเมษายน พฤษภาคม มิถุนายน 
 ธาตุน า้ คอื คนที่เกดิเดอืน 8,9,10   หรือกรกฎาคม สิงหาคม กันยายน 
 ธาตุดิน คือ คนที่เกิดเดือน 11,12,1  หรือตุลาคม พฤศจกิายน 

ธันวาคม  



อาหารตามธาต ุ

 ธาตไุฟ ควรรับประทานอาหารรสขม เยน็ และจืด ได้แก่ ผักบุ้ง ต าลึง 
ผักกระเฉด สายบวั มะระ ผักปริง มะเขือยาว กะหล ่าปลี บวับก 
กระเจี๊ยบมอญ สะเดา หยวกกล้วย กุ้ยช่าย เป็นต้น  

 ผลไม้ ได้แก่ แตงโม แอปเป้ิล มะละกอ พุทรา 

 ธาตลุม ควรรับประทานอาหารรสเผ็ดร้อน ได้แก่ ขิง ข่า ตะไคร้ 
กระชาย พริกไทย ดอกกระเจียว ขมิน้ชัน ผักไผ่ พริกขีห้นูสด 
สะระแหน่ ผักชีลาว ยี่เหร่า กะเพรา โหระพา เป็นต้น  

 ผลไม้ ได้แก่ ชมพู่  แตงโม แตงไทย 



อาหารตามธาต ุ

 ธาตนุ ้า ควรรับประทานอาหารรสเปรีย้ว ขม (หลีกเลี่ยงอาหารมันจัด) 
ได้แก่ ขีเ้หล็ก แคบ้าน ชะมวง ผักติว้ ยอดมะกอก ยอดมะขาม สะเดา
บ้าน มะระขีน้ก มะระจีน มะแว้ง ใบยอ มะเขอืเทศ ตะลิงปิง เป็นต้น  

 ผลไม้ ได้แก่ สับปะรด ส้ม มะเฟือง มะม่วง มะยม 

 ธาตดิุน ควรรับประทานอาหารรสฝาด หวาน มัน เค็ม ได้แก่ ผัก
กระโดน กล้วยดิบ ยอดมะม่วงหิมพานต์ สมอไทย กระถนิไทย 
ผักหวาน ขนุนอ่อน ผักโขม โสน ขจร ยอดฟักทอง บวบเหลี่ยม ผักกูด 
ดอกงิว้ เป็นต้น  

 ผลไม้ ได้แก่ มังคุด ฝร่ัง เผือก เงาะ ถั่วต่างๆ 



แนวคิดแบบตะวนัตก 

 จะถือเอาชนิดและปรมิาณของ

สารอาหารที่มีอยู่เป็นส าคัญ  

 วงการแพทย์แผนปัจจุบันถือว่า
อาหารเป็นสิ่งส าคัญในการท า
ให้ร่างกายเจริญเตบิโตและ
แข็งแรงจงึมองคุณค่าอาหาร
ตามหลักโภชนาการ 



อาหารจากธรรมชาติท่ีไดจ้ากพืช 

 มังสวิรัต ิ

 เจ 

 แมคโครไบโอตกิส์  

 ชีวจติ 

 อาหารพลังสด  



อาหารท่ีไมมี่เน้ือสตัว ์

 อาหารมงัสวิรติั ผัก ผลไม้ เมล็ดพืช แป้ง ข้าว (ไข่ , นม) 

 อาหารเจ งดเว้นผักที่มีกลิ่นแรง 5 ชนิด (กระเทียม, หัว
หอม, หลักเกียว, กุยช่าย และใบยาสูบ) งดนม ไข่  

 อาหารแมคโครไบโอติกส ์เน้นอาหารธรรมชาต ิได้สมดุล 
หยนิ-หยาง กินปลาบ้าง จ ากัดนม ไข่ ผักบางชนิด และอาหาร
ที่ผ่านกรรมวิธีทางอุตสาหกรรม 

 อาหารชีวจิต คล้าย อาหารแมคโครไบโอตกิส์ แต่ไม่สนใจ
เร่ืองหยิน-หยาง เพิ่มเร่ืองการขับล้างพษิ 

 



มงัสวิรติั Vegetarian diet 
 

 มาจากค าว่า vegetus = สมบูรณ์ ดีพร้อม สดช่ืน เบิกบาน  

  เป็นอาหารท่ีไม่มีเน้ือสัตว์ 

 Lacto-ovo vegetarian 

 Lacto vegetarian 

 Pure vegetarian ไม่บริโภคและไม่ใช้ผลิตภัณฑ์จากสัตว์
เลย 

 Fruitarian 



เจ 

 คล้ายกับมังสวิรัต ิแต่ไม่รับประทานอาหารท่ีปรุง
ด้วยผักที่มีกลิ่นฉุน 5 ชนิด คือ  

 หัวหอม กระเทียม หลักเกียว กุยช่าย ใบยาสูบ 

 

 ในผู้ท่ีไม่รับประทานเนือ้สัตว์ ผักเหล่านีจ้ะ
ท าลายพลังธาตุน า้ ไฟ ดนิ และทอง ซึ่งจะส่งผล
เสียต่อไต หัวใจ ม้าม ปอด รวมทัง้กระตุ้นท าให้
อารมณ์ และจิตใจไม่สงบ 



แมคโครไบโอติกส ์  

 Macrobiotics = การมีวิถชีีวิตที่ใหญ่กว้างสมบูรณ์ รวมทัง้ความ
งดงาม และอายุที่ยนืยาว 

 ธัญพืชที่ไม่ขดัสี รากและหัวของพืช 50-60% ไม่กินแป้งขาว และ
น า้ตาลฟอกสี  

 ผักพืน้บ้านปลอดสารพิษ 25% โดยใช้ผักดิบและผักสุกอย่างละคร่ึง 

 ถั่วต่างๆและผลิตภณัฑ์ 15% อื่น ๆ 10% ผลไม้เขียวและไม่หวาน 
เมล็ดพืช เช่น ฟักทอง ทานตะวัน 

 เคร่ืองปรุงแต่ง งาสด และงาคั่ว รวมทัง้สาหร่ายทะเล อาจมีการ 
 เสริมโปรตนีจากปลาและอาหารทะเล 

 เนน้การกินอาหารและการปฏิบติัตนใหมี้สขุภาพดี 
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แมคโครไบโอติกส ์

 มีพืน้ฐานมาจากศาสนาเซ็น  

 ~ คศ.1900 Dr. SagenIshisuka ตัง้ทฤษฎีโภชนาการและ
การแพทย์ (หยนิหยางแบบจีน + ตะวันตก) 

 คศ.1929 Geoge Ohsawa (บดิาแห่งแมคโครไบโอตกิส์สมัยใหม่) 
เผยแพร่แนวคดินีใ้น ยุโรป เรียก แมคโครไบโอติกส์ สามารถ
ประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในแต่ละท้องถิ่นและ
ยุคสมัยที่เราอยู่เพ่ือให้ง่ายต่อการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน โดย
ใชห้ลกัสมดลุของรา่งกายท่ีเนน้ความสมดลุกรด–ด่าง  

 คศ.1987 MichioKushi ตัง้สถาบันคูชใิน U.S.A 

 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=qEMzNDSaLZCDfM&tbnid=zUOYJOGSOf6MCM:&ved=0CAYQjRw&url=http%3A%2F%2Fenmgt.wordpress.com%2F2011%2F02%2F13%2F%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2599-%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2587-%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25B7%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2590%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25A8%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B9%2581%2F&ei=QMshU9veGY6zrgerioDABg&bvm=bv.62922401,d.dGI&psig=AFQjCNHSCG4mPVIhXqxiJ4irgFArSGjuEQ&ust=1394810010937617




การปฎิบติัตามแนวทางแมคโครไบโอติกส ์

 การเตรยีม 

 รักษาคุณค่าอาหาร และการรักษาสุขอนามัย การปนเป้ือน 

 อปุกรณ ์หม้อ ทัพพี เขียง ช้อน ถาด จาน ชาม ควรเป็นวัสดุ
จากธรรมชาต ิ 

 กระบวนการปรุง ต้ม น่ึง อบ การย่าง การป้ิง 

 การเก็บรักษา การดอง เช่นบ๊วยดอง การตากแดด เช่น ชา 

 



หลกัส าคญั 

 Natural  

 Whole (unrefined) 

 Local, fresh and ecological foods 

 ใช้อาหารที่ผ่านกระบวนการทางอุตสาหกรรมน้อย 

  (ไม่ใช้สารเตมิแต่ง)  

 มาจากฟาร์ม ที่ไม่ใช้ปุ๋ย หรือสารเคมีที่เป็นยาฆ่าแมลง 

 กระบวนการผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 อาหารแบบดัง้เดมิ ที่ให้ความปลอดภัย 

 อาหารสมดุล แบบหยนิ หยาง 

 



อาหารท่ีสมดลุ 

 อาหารในยุคปัจจุบัน มักเป็นกรดมากเกนิไป ได้แก่ นมเนย 
โปรตีนจากสัตว์ ที่มีกรดอะมิโนที่มีซัลเฟอร์ น า้ตาลทราย ไขมัน 
แป้งขัดขาว กรดซิตริก มะเขือเทศ มันฝร่ัง แอลกอฮอล์ สารเคมี 
และยาฆ่าแมลง  

 อาหารที่ต้องการ ต้องปรับกรดที่มากเกนิ และเป็นด่าง ท าให้
สามารถควบคุมและรักษา ความเจบ็ป่วย 

 จ ากัดน า้ตาลฟอกขาว และของหวานทุกชนิด นมเนย แป้งขัดขาว 
ผักพวกมะเขือ มันฝร่ัง พริกไทย เนือ้แดง แฮม ไส้กรอก ไข่ ไขมัน
จากสัตว์ กาแฟ เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ไอศครีมและเคร่ืองดื่มเยน็  

 



ชีวจิต 

 ชีวจิต คือ ร่างกายและจิตใจ ต้องมีความสุขสมบูรณ์คู่กันไป โดย
ยดึวิธีปฏิบัตแิละความคิดในแนวธรรมชาตเิป็นหลัก 

 อาหารที่ดัดแปลงมาจาก Macrobiotics น ามาปรับให้เหมาะกับวิถี
ชีวิตคนไทย  
 

 การกิน 

 การขับสารพษิ 

 การออกก าลังกาย การนวด  

 สมาธิ     การฝึกจิต 



อาหารทดแทนเน้ือสตัว ์

 ถัว่   โดยเฉพาะถ่ัวเหลือง 
และผลิตภัณฑ์ เช่น เต้าหู้ 
นมถ่ัวเหลือง 

 

 งา มี Met สูง แต่พร่อง Lys 
ใช้ร่วมกับถั่วเหลือง จะได้
โปรตีนสมบูรณ์ 



ขา้ว 

 ขา้วกลอ้ง- กะเทาะเอาเฉพาะเปลือกหุ้มเมล็ดออก ไม่ผ่าน
การขัดสีเอาเยื่อหุ้มเมล็ด (ร า) ได้เมล็ดข้าวสีเหลืองอ่อน ๆ 

 ขา้วขาว - กะเทาะเปลือกและขัดสีเอาเยื่อหุ้มเมล็ดจนเหลือ
แต่ส่วนท่ีเป็นแป้ง จมูกข้าวส่วนใหญ่หักไปหมดในขัน้ตอนนี ้

 ข้าวกล้อง และ ข้าวซ้อมมือ รวมถงึขนมปังที่ท าจากแป้ง 
whole wheat มีคุณค่าทางอาหารสูงกว่าข้าวขาวและแป้งขาว 



เยือ่ห ุม้เมล็ด (ร าขา้ว)เสน้ใยและเกลือแร่ 

จมกูขา้ว : วิตามิน เกลือแร ่ไขมนั โปรตีน 

From http://www.kasedtakon.com/ 



หลกัส าคญั 

 โปรตีนจากพืชมีกรดอะมิโนท่ีจ าเป็นไม่ครบถว้น ควรกิน
ข้าวกล้องร่วมกับธัญพืชหลากหลายชนิด 

 ขา้วกลอ้งมี methionineในปริมาณสูง แต่พร่อง lysine 

 ถ่ัวเหลืองมีกรดอะมิโนจ าเป็นมาก มี lysine ในปริมาณสูง แต่ 
methionine มีน้อย 

 ข้าวโพดมี lysine และ leusine มาก แต่พร่อง tryptophan 

 จมูกข้าวสาลี 1 ช้อนโต๊ะ ให้โปรตีน 1 กรัม แต่พร่อง 
tryptophan 



ธญัพืช 

 เสน้ใย ช่วยดูดซับสารพษิในล าไส้ กระตุ้นการขับถ่าย 

 Antioxidant ท าลายอนุมลอิสระในร่างกาย ซึ่งเป็น สาเหตุ
ของการเส่ือมของเซลล์ ความแก่ 

 มีพลงังานต ่า ไม่ท าให้อ้วน ดีกับผู้ป่วยเบาหวาน และความ
ดันโลหติสูง 

 ขอ้ควรระวงั ธัญพืชเก่า อาจมี aflatoxin 

 



อนมุลูอิสระและสารตา้นอนมุลูอิสระ 



อนมุลูอิสระ 

 เป็นโมเลกุลของออกซิเจน ซึ่งมีประจุ 

 มีความไวในการเข้าท าปฏิกิริยากับอะไรก็ตามที่อยู่ใกล้ ได้แก่ โครโมโซม 
โปรตีน กรดอะมิโน ไขมนั คาร์โบไฮเดรต เป็นต้น  

 เป็นผลให้เกิดการท างานของเซลล์ผิดปกติ ร่างกายจึงเกดิโรคและพยาธิสภาพ 

 เกิดจากกระบวนการเมตาบอลิซึมในร่างกาย 

 การติดเชือ้ทัง้จากแบคทเีรียและไวรัส , 

 การอักเสบชนิดไม่ทราบสาเหตุ (Autoimmune Diseases)   เช่น     ข้ออกัเสบรู
มาตอยด์ ,โรคเก๊าท์ ,รังสี ,สิ่งแวดล้อมที่เป็น 

 มลพิษ    เช่น     ควนัเสียและเขม่าจากเคร่ืองยนต์, ควนับุหร่ี ,  ยาฆ่าแมลง ,
การออกก าลังกายอย่างหกัโหม  





อนมุลูอิสระท าใหเ้กดิอะไรกบัรา่งกายบา้ง ? 

ท าให้ผนังหลอดเลือดแข็งตัว Atherosclerosis  

ท าให้เกิดขบวนการอักเสบ  

ท าให้เกิดการท าลายเนือ้เยื่อรุนแรงขึน้  

ความชรา ความเส่ือมของร่างกาย  

เกิดการกลายพันธ์ุ Mutation ของเซลล์ ซึ่งเป็นสาเหตุ
ให้กลายไปเป็นเซลล์มะเร็ง  ฯลฯ 



สารตา้นอนมุลูอิสระจากอาหาร 

 b-Carotene 
 



สารตา้นอนมุลูอิสระจากอาหาร 

 Vitamin C: ascorbic acid 

 Bio C: + flavonoids: rutin, hesperidin 
 



สารตา้นอนมุลูอิสระจากอาหาร 

 Vitamin E 

 

 

 
 Selenium: coenzyme 



ผกัพ้ืนบา้นตา้นโรค 

เป็นแหล่งของสารผัก (Phytonutrient) 

เป็นแหล่งของสารต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidant) 

เป็นแหล่งของสารเส้นใย (fiber) 

เป็นสมุนไพรรักษาโรค 

 

 



ผกัหลากสี 

 ผกัสีเขียว สารแคโรทีนอยด์หลายร้อยชนิด 

 ผกัสีเขียวเขม้ตระกูลผักกาด มีสารจ าพวกซัลโฟราเฟน 

 ผกัสีม่วงแดง มีสารแอนโทไซยานินและสารต้านอนุมูลอิสระ 

 มะเขือเทศสีแดง สารไลโคปีน 

 สีเหลืองสม้ มีเบต้าแคโรทีน คาโรทีนอยด์ และสารฟลาโว
นอยด์อ่ืน ๆ 

 

 



ขม้ินชนั (Turmeric) 

Curcuma longa L. 



ไขมนัในเลือดสงู 

 จ ากัดอาหารประเภทไขมนั 

 เพิ่มสารเส้นใยในอาหาร: ข้าวกล้อง มะเขือพวง 
มะระขีน้ก สะเดา 

 กินกระเทียม เลือกกนิเวลาเยน็ (มีข้อสังเกตว่าจะ
ลดไขมนัได้ดีกว่า โดยเฉพาะไตรกลีเซอไรด์) 

 กินปลา : น า้มันปลา 

 ออกก าลังกาย 

 คลายเครียด : ดนตรีบ าบัด ชี่กง โยคะ ฝึกหายใจ 



ทอ้งผกู 

 ข้าวกล้อง : เพิ่มเส้นใย 

 กินผักพืน้บ้านท่ีมีเส้นใยสูง 

 กินผักพืน้บ้านท่ีมีฤทธ์ิระบาย : ยอดขีเ้หล็ก 
มะขาม มะละกอ เม็ดแมงลัก 

 น า้มะขาม 



นอนไมห่ลบั 

ข้าวกล้อง ผักสด ผลไม้ เพิ่ม vit B, C เพื่อคลายเครียด 
ผักพืน้บ้าน vit C สูง เช่น มะขามป้อม สมอไทย ผักติว้ 
คลายเครียด : ดนตรีบ าบัด ชี่กง โยคะ ฝึกหายใจ 
สมาธ ิ
ก่อนนอน แช่น า้อุ่นจัด ๆ ประมาณ 20-30 นาที 
ขีเ้หล็ก ช่วยในการนอน, ใบบัวบกมีฤทธ์ิสงบประสาท 
กล้วยทุกชนิดมี กรดอะมิโนซีโรโตนิน ช่วยสงบ
ประสาท 



ผกั-ผลไม ้ส าหรบัผ ูห้ญิง 





ผกั-ผลไม ้ส าหรบัผ ูช้าย 



Eat less, live longer? 


