การกินนั้น! สําคัญไฉน?
คนเราสวนใหญมักนึกถึ งเปนอั นดับ แรกเมื่อเอย ถึง
“ความแก ” ก็พ ากันกลั วและจินตนาการไปถึ งภาพที่มี
ผิวหนังผิวหนังตกกระ เหี่ยวยน หยอนยาน ซึ่งเปนที่แนนอน
วาความแกเปนสิ่งที่ทุกคนไมปรารถนา โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งผูหญิงจะกลัวความแกมากที่สุด
แนนอนวามนุษยเรายอมฝนสังขารไมใหแกตัวไมได
ความแก ย อมเกิ ด ขึ้ น ตามอายุ ที่ เ พิ่ ม มากขึ้ น ทุ ก คนล ว น
แล วแตกลัวความแกกันทั้ง นั้นแตในทางกลับกันนั้นวิถีชีวิ ต
ของเราในปจจุบันนี้เ ปนตั วเรงที่สํ าคัญ ที่ทําใหคนเราแกเร็ ว
ยิ่ ง ขึ้ น ไม ว า จะเป น มลพิ ษ ในอากาศ แสงแดดจ า ที่ เ ข ม ข น ด ว ยรั ง สี UV การสู บ บุ ห รี่ การพั ก ผ อ นไม เ พี ย งพอ
ความเครียด และการกิน สิ่งเหลานี้ลวนเปนสาเหตุของการเพิ่มอนุมูลอิสระใหกับรางกายของเราเอง ซึ่งเปนสิ่ง ที่เรง
ความแกใหมาเยือนกอนเวลาอันควร
ในการใชชีวิตในแตล ะวันของคนเราต องทํางานแขงกั บเวลาไมคอยมีเ วลามาพิ ถีพิ ถัน ในเรื่ องของการกิ น
และยังเลือกกินอาหารที่ตัว เองชอบแตห ารูไมวาอาหารที่ชอบกินเหลานั้นไปเพิ่มอนุมูลอิสระใหกับร างกายของเรา
หรื อเรงความแกให เกิด ขึ้นเร็วขึ้ นอีก อาหารเหล านี้คื อ อาหารไขมันสู ง เครื่ องดื่ม แอลกอฮอล อาหารหมักดอง
อาหารที่ปนเปอนสารพิษ อาหารปงยางที่ไหมเกรียม และอาหารทอดดวยน้ํามันซ้ําซาก
พูดมาตั้งนานอนุมูลอิสระคืออะไร?
คิดวาหลายๆ คนคงไดยินคํานี้บอยๆ แตก็ ยังไมเขาใจวามันคืออะไร อนุมูลอิสระเปนสารที่สิ่งมีชีวิตในโลก
สรางขึ้นมาเมื่อหายใจเอาออกซิเจนเขาไป ซึ่งเปนสวนสําคัญในขบวนการเมตาบอลิซึมหรือกระบวนการสันดาปของ
รางกาย อนุมูล อิส ระที่เ กิดขึ้นจะไม คงตัวจะไปจั บกับสารอื่นในรางกายเพื่ อใหคงตัว จึ ง ทําใหเ กิดปฏิ กิริยาเคมี
ตอเนื่อง ทําใหเกิดการทําลายเซลล โดยเฉพาะโครงสรางภายนอกของเซลลที่เรียกกันวาเยื่อหุมเซลล และยังทําให
การสรางสายพัน ธุกรรมคลาดเคลื่อน กลายเปน เซลลมะเร็ง ขอย้ําวาการเสื่อมของเซลล ภายในรางกาย แมแตการ
เกิดกอนมะเร็ง ลวนเปนผลจากการกระทําของอนุมูลอิสระทั้งสิ้น
ผลเสียจากการที่รา งกายของเรามีส ารอนุ มูล อิส ระมากเกินไปนั้น เปน สาเหตุที่ ทําใหรา งกายของเราถูก
ทําลายดวยสารอนุมูลอิสระ เกิดการเสื่อมของเซลลตางๆ รวมไปถึงอวัยวะสวนตางๆ ซึ่งมีผลกระทบตอระบบตางๆ
ภายในรางกายของเรา และเปน สาเหตุทํ าใหเกิดโรคต างๆ เชน โรคมะเร็ง อี กทั้งยั งมีผลตอ การเสื่อมสภาพของ
ผิวหนัง เกิดริ้วรอยเกิดขึ้น สิ่งเหลานี้เราสามารถที่ จะปองกันไมใหเ กิดขึ้นกับเราได โดยรางกายตองไดรับสารตาน
อนุมูลอิสระที่มีฤทธิ์แรง ประสิทธิภาพสูงเพื่อสูกับอนุมูลอิสระที่มากเกินไป
อยางไรก็ตามปกติภายในรางกายของคนเรามีกลไกปองกันการทําลายของอนุมูลอิสระ โดยอาศัยสารตาน
อนุมูลอิสระที่สรางขึ้นในรางกาย หรือไดรับสารตานอนุมูลอิสระจากอาหารที่รับประทาน

อาหารอะไรบางที่มีสารตานอนุมูลอิสระ?
อาหารที่มี สารต านอนุ มูล อิส ระ ไดแก ผั กผลไมมี สารต านอนุ มูล อิส ระอยู หลายชนิด ซึ่ งหาไดไ มย ากและ
ราคาไมแพง ในผักและผลไมเราสามารถพบสารตานอนุมูลอิสระเหลานี้ ไดแก
แคโรทีนอยด เปนสารตานออกซิเดชันที่อยูในผักและผลไมสีแดง สม และเหลือง พบไดในแครอท มันฝรั่ง
หวาน มะมวง ฟกทอง และผักใบเขียว
ฟลาโวนอยด สารนี้พบในใบชา องุน หัวหอม ถั่วเหลือง แอปเปล ผักตาง ๆ และเครื่องดื่มที่ไ ดจากพืช เชน
เหลาองุน ชา โกโก น้ําผลไม
สารแอนโธซัยยานิน เปนสารตานออกซิเดชันที่อยูในผักและผลไมสีแดงเขม น้ําเงินเขม และมวงเขม พบ
ไดในองุนแดง บลูเบอรี สตรอเบอรี ราสพเบอรี บลูเบอรี และกะหล่ําปลีแดง
สารกลุมแอลลีลซัลไฟด ที่มีรสชาติและกลิ่นเฉพาะตัว พบในกระเทียมและหอมหัวใหญ
วิตามินซี พบใน ยอดสะเดา มะระขี้นก ฝรั่ง บร็อคโคลี่ ดอกขี้เหลก มะขามปอม มะกอกไทย มะปราง
ดิบ ฝกมะรุม พริกชี้ฟาเขียวแดง เมล็ดขนุน
วิตามินอี พบใน น้ํ ามันพืชประเภทน้ํามันดอกทานตะวัน น้ํามันรําขาว งา ถั่ วเปลือกแข็ง เมล็ดธั ญพื ช
ขาวกลอง จมูกขาวสาลี ผักใบเขียว
ทองแดง พบใน เมล็ดขาว เมล็ดธัญพืช ถั่ว ผักใบเขียว นัท
สังกะสี พบใน เมล็ดธัญพืช ถั่วเมล็ดแหง ถั่วเหลือง กระถิน โกโก และขาวโพด
ซีลีเนียม พบใน ขาวกลอง เมล็ดธัญพืช บร็อคโคลี่ เห็ด กระหล่ําปลี แตงกวา หัวหอม และกระเทียม
อโรคะยา ปรมา ลาภา ความไมมี โรคเป นลาภอั นประเสริฐ จะเกิดกับเราไดก็ตอเมื่ อเราไดเลือกกิน
อาหารที่มีประโยชน กิ นอาหารใหหลากหลายชนิดใหครบ 5 หมู รับประทานปลา ถั่ วเมล็ดแหงแทนเนื้อหมู เนื้อวั ว
เนื้อไก รับประทานผักผลไมใหมากพอทุกมื้อ (เพื่อเปนเพิ่มสารตานอนุมูลอิสระใหกับรางกายและเสนใยในผักและ
ผลไมยังชวยใหการขับถายดีและชวยกําจัดสารพิษออกจากรางกาย) ควรดื่มนม น้ําเตาหูหรือนมถั่งเหลือง โยเกิรต
นมเปรี้ยว น้ําผลไม แทนน้ําหวานหรือน้ําอัดลม แตอยาลืมดื่มน้ําสะอาดวันละ 6-8 แกวทุกวัน (เพื่อความชุมชื้นของ
เซลลในรางกายทําใหรางกายสดใสสดชื้น) หลี กเลี่ ยงอาหารที่มี คอเลสเตอรอลสูง เกลือ น้ํ าตาล อาหารรสจั ด
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล อาหารสุกๆ ดิบๆ อาหารที่ไมสะอาด อาหารปงยางหรือรมควัน
นอกจากนี้ค วรออกกํ าลั งกายสม่ําเสมอ งดสูบ บุหรี่ ทําจิต ใจใหเ บิก บานแจม ใส ลดละความเครียด นอน
หลับพักผอนใหเพียงพอ และหาโอกาสไปสูดอากาศบริสุท ธิ์บาง ซึ่งเราสามารถเลือกปฏิบัติไ ดไมยาก เพื่อชวยชลอ
ความแกจากการทําลายของอนุมูลอิสระที่เราไดรับเขาไปทุกวัน ทั้งยังทําใหรางกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยไขเจ็บ
ที่จ ะมาเยี่ยมเยี ยนเมื่อ อายุเ ราเพิ่ม ขึ้น โรคความจํา เสื่ อม โรคหั วใจ โรคเบาหวาน โรคความดั นโลหิต สูง โรคอ วน
โรคมะเร็ง โรคกระดูกพรุน โรคเหลานี้ลวนเปนโรคที่เกิดจากความเสื่อมของรางกายหรือความชราที่เกิดขึ้น
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