กินผลไมใหถกู เวลา...มากคุณคา
บานเราโชคดีที่เปนประเทศ ที่มีผลไมหลากหลายชนิดใหเลือกกินกันได ไม
มีขาดตลอดทั้งป แถมราคาก็ยังไมแพง ไดของสดๆ ตรงจากสวนจากไรแทบ
ไมตองงอผลไมแชเย็นจากแดนไกล (เวนแตใครอยากกินผลไมแปลกใหม
ไมมีในเมืองไทยก็ไมวากัน) ซึ่งเรื่องนี้ทําเอาชาวตางชาติมากมายติดใจไม
นอย เพราะทีบ่ านเมืองเขาอาจซื้อหาผลไมมากินในราคาถูกแบบนี้ไดไมงาย
นัก
คนสวนใหญทราบวาเราควรกินผลไมเพราะจะไดคณ
ุ คาสารอาหารทั้ง
คารโบไฮเดรต วิตามิน เกลือแร กรดอะมิโน กรดไขมันตางๆ ที่จําเปน ซึ่งจะเปนกําลังเสริมใหระบบตางๆ ใน
รางกายทํางานไดเต็มประสิทธิภาพมากขึ้น ผลไมบางครั้งยังเปนเหมือนยาบําบัดที่ธรรมชาติสรางใหมนุษย
เชนในวันที่อากาศรอนๆ หากไดลิ้มรสแตงโมสักชิ้นก็ทําใหฉ่ําชื่นใจคลายรอนไปไดมาก หรือคุณอาจเคยได
ยินวากินกลวยน้ําวาแลวจะทําใหคลายจากทองผูก แถมยังทําใหอารมณดี เพราะเชื่อวาในกลวยมีสาร
Tryptophan เมื่อกินเขาไปจะเปลี่ยนเปน Serotonin ที่เปนสารสรางความสุขใหกับคนเรา แตก็
เชื่อวาหลายๆ คนยังมองการกินผลไมเปนเรื่องรอง มีก็กิน ไมมีก็ไมกิน หรือบางคนตั้งใจกินผลไมแตกินผิด
เวลา คุณคาทีค่ วรจะไดจากผลไมที่กินเขาไปก็เลยลดลงอยางนาเสียดาย
รางกายคนเราเหมาะจะยอยผลไมมากกวาเนื้อสัตว
หนังสือขายดีไปทั่วโลกชื่อ Fit for Life ของนักบรรยายเรื่องโภชนาการชาวอเมริกัน ฮารวยี  และมาริลีน
ไดมอนด ไดเสนอแนวคิดทีน่ าสนใจเกี่ยวกับการกินผลไมจนเราอดไมไดที่ตองนํามาถายทอดสูกนั ฟงวา ที่
จริงแลวเมื่อสืบคนถึงประวัติศาสตรชาติพันธุมนุษย อยางที่ ดร.อลัน วอลคเกอร นักมานุษยวิทยาคนสําคัญ ได
เผยผลการศึกษาในหนังสือพิมพนิวยอรคไทม เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2522 นั้น ดร.วอลคเกอรไดศึกษาอยาง
ละเอียดทั้งจากหลักฐานโครงกระดูกและฟนของมนุษย ตลอดจนซากฟอสซิลตางๆ เขายืนยันวามนุษยนั้นแต
เดิมไมใชเปนพวกทีก่ ินเนื้อ เมล็ดพืช หรือแมแตผักหญาใดๆ หากแตดํารงชีวิตอยูด ว ยการเก็บผลไมมากิน
ธรรมชาติไดสรางรางกายคนใหรองรับกับการกินผลไมเปนอาหารตั้งแตไหนแตไรมา เพิ่งมามีชวงศตวรรษที่
ผานมานี้เองที่เราหันไปกินเนือ้ สัตวกันมากขึ้นกวาเดิมมาก ซึ่งผลตามมาก็คือ รางกายตองปรับตัวอยางหนัก
บางครั้งปรับตัวไมไหวก็กลายเปนพิษ เห็นจากอุบัติการณเพิ่มขึ้นของโรคหลอดเลือดหัวใจ เบาหวาน หรือ
มะเร็งนานาชนิด ไมวาจะเปนมะเร็งเม็ดเลือด เตานม ตับ กระเพาะอาหาร ฯลฯ ขณะที่การกินผลไมเปนวิธี
สําคัญที่ชวยลางพิษ เพราะผลไมสวนใหญมีน้ําประกอบอยูในปริมาณ 80-90% ทั้งมีกากใย จึงชวยกวาด
ลางพิษตางๆ ซึ่งคั่งคางในรางกายใหออกไปโดยการขับถาย ดังนั้นเมือ่ รวมกับสารอาหารที่เราไดจากผลไม

แลว จึงนับวาเปนอาหารที่ใหประโยชนกบั รางกายสูงกวาอาหารอีกหลายชนิด ในขอแมวาตองกินอยาง
ถูกตองและเหมาะสมจริงๆ
นอกจากใหสารอาหารตางๆ แลว ไดมอนดยังยืนยันวาการกินผลไม แมจะมีน้ําตาล คารโบไฮเดรต และ
แคลอรีสูง แตไมไดทําใหเราอวนแบบการกินอาหารชนิดอื่นๆ โดยอางถึงผลงานวิจัยของ ศ.จูดิท โรแดง จาก
มหาวิทยาลัยเยล ที่ไดแถลงผลงานวิจัยของเธอในเดือน ต.ค.ป 2526 เกี่ยวกับน้ําตาลในผลไมมีผลตอการกิน
อาหารมื้อตอไปไดลดลง โดยทดลองใหคนดื่มน้ําหวานจากน้ําตาลฟรุคโตสที่ไดจากผลไมกลุมหนึง่
เปรียบเทียบกับอีกกลุมที่ใหกินน้ําหวานจากน้ําตาลซูโครส แลวใหทั้งสองกลุมกินอาหารมื้อตอไป พบวากลุม
ที่กินน้ําตาลผลไมจะกินอาหารมื้อตอไปไดนอยกวาอีกกลุมเฉลี่ยถึง 479 แคลอรี ขณะที่ ดร.วิลเลียม คาส
เทลลี จากฮารวารด และศูนยศึกษาโรคหัวใจฟรามิงแฮม (แมสซาชูเส็ท) พบวาสารหลายชนิดทีพ่ บในผลไมมี
สวนชวยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและหัวใจวายได โดยชวยปองกันไมใหเลือดจับตัวหนาจนไปอุด
ตันในหลอดเลือด นอกจากนี้รางกายจะใชเวลาในการยอยและดูดซึมสารอาหารจากผลไมไปใชในรางกาย
เพียง 20-30 นาทีเทานัน้ แถมยังใชพลังงานสําหรับการยอยนอยมาก (โดยเฉพาะผลไมที่มีน้ํามาก เชน
สม องุน ในขณะทีห่ ากเปนกลวย ทุเรียน อินทผลัม ซึ่งมีน้ํานอยจะใชเวลายอยนานขึ้น) ซึ่งตางกับการกิน
อาหารชนิดอืน่ เชน ขาว เนือ้ สัตว ฯลฯ จะตองใชพลังงานในการยอยอยางสูง ใชเวลานานตั้งแตชวั่ โมงครึ่ง
ถึง 4 ชั่วโมง หรือหากกินอาหาร หลายๆ อยางพรอมกัน เชน เนื้อสัตว แปง ในปริมาณมากๆ อาจใชเวลายอย
นานถึง 8 ชั่วโมง ใชพลังงานไปกับการยอยเต็มที่ ผลก็คือ ทําใหเรารูส ึกเพลีย งวงเหงาหาวนอนหลังอาหาร
มื้อนั้น ซึ่งอาการนี้จะไมเกิดเลยหลังจากที่เรากินผลไมเขาไป
กินผลไมตอนทองวาง...ไดประโยชนสูงสุด
ไดมอนดเสนอแนวความคิดวาน้ําและกากใยในผลไมชว ยในการขับถายของเสียออกจากรางกาย จึงชวยลด
น้ําหนักได และรางกายจะใชประโยชนจากผลไมสูงสุดตอเมื่อคนนั้นตองกินผลไมอยางถูกวิธี คือการกิน
ผลไมขณะที่ทอ งวาง ไมควรกินผลไมพรอมกับหรือหลังอาหารอื่นๆ หรือหากกินผลไมแลวจะกินอาหารอื่น
ตาม ก็ควรรอเวลาอยางนอย 20-30 นาทีเพื่อใหผลไมที่กินเขาไปตกสูลําไสเล็กและดูดซึมสารอาหารจาก
ผลไมเขาสูรางกายไดอยางเต็มที่ การหามกินผลไมหลังอาหารนั้นเพราะเมื่ออาหารตกถึงกระเพาะจะใชเวลา
ยอยประมาณ 4 ชั่วโมง หากกินผลไมตามลงไปแทนทีจ่ ะผานไปยังลําไสเล็กไดเลย ก็จะตองถูกขัดขวางจาก
อาหารที่รอการยอยเหลานัน้ ระหวางนี้ทงั้ อาหารและผลไมที่ผสมกันในกระเพาะจึงอาจทําใหเกิดการหมักบูด
เกิดแกส ซึ่งมีผลใหเกิดอาการแนน จุก หรือไมสบายทองได ทั้งนี้สอดคลองกับแนวคิดของ ดร.เฮอรเบิรต
เอ็ม. เชลตัน ผูเชี่ยวชาญเรื่องโภชนาการของสหรัฐฯ ที่เนนวาคุณคาของผลไมจะใหประโยชนกับเราเต็มที่เมื่อ
กินขณะทองวาง แตหากใครที่กินผลไมไมถูกวิธี แตไมรูสึกแยอะไร ก็แสดงวารางกายคุณปรับตัวไดดี แตก็
นาเสียดายที่จะไมไดรับคุณคาของผลไมเต็มที่อยางที่ควรจะเปน

ดังนั้นหากใครที่กินอาหารแลวตองการกินผลไมตาม ควรรอเวลาใหอาหารที่กินเขาไปกอนหนานั้นยอยหมด
กอน แลวจึงคอยกินผลไม หากเปนอาหารเบาๆ เชน สลัดผักสด ใชเวลารอประมาณ 2 ชั่วโมง หรือหากคุณ
เพิ่งกินอาหารหนักอยางเชน ขาว หรือเนื้อสัตว ที่ใชเวลายอยนานขึ้น ก็อาจตองรออยางนอย 4 ชั่วโมง หรือ
กินอาหารหลายๆ อยางรวมกัน มีกากใยนอย ยอยยากขึ้น ก็อาจใชเวลามากถึง 8 ชั่วโมงเลยทีเดียว ซึ่งไม
แนะนําใหกินผลไมตามไปในชวงเวลานั้นเลย
ตามแนวคิดนี้ เวลาที่เหมาะสมที่สุดที่ควรจะกินผลไมหรือดื่มน้ําผลไม คือ ชวงเชาของทุกวัน ตั้งแตตอนตื่น
จนถึงเที่ยง เนื่องจากเปนชวงที่รางกายสะสมพลังงานไวเต็มเปยมตลอดคืน ดังนั้นเวลาตื่นจะเปนชวงที่รางกาย
สดชื่นที่สุด จึงไมควรจะสูญเสียพลังงานที่มีคาของวันนี้ไปเปลาๆ กับการยอยอาหารนานๆ แตการกินผลไมที่
ใชพลังงานในการยอยต่ําจะชวยใหเรามีพลังงานเหลือเฟอไวใชประโยชนกับกิจกรรมอื่นๆ ของชีวิต และดูด
ซึมสารอาหารที่ควรจะไดรับอยางเต็มที่ รวมทั้งไดกากใยชวยขับของเสียที่สะสมมาจากวันกอน ทั้งมีสวนชวย
ใหน้ําหนักลดลง โดยที่ในชวงเวลาดังกลาวเราสามารถกินผลไมไดมากเทาที่อยากกิน และเวนระยะประมาณ
สักครึ่งชั่วโมงจึงคอยกินอาหารมื้อกลางวัน หากทําแบบนี้ไดเปนประจํา รางกายเราก็จะไดรับสารอาหาร
สําคัญจากผลไมเต็มที่ ชวยใหเราคงความเปนหนุมเปนสาวไดดี มีอายุยนื สุขภาพดี กระชุมกระชวย อยูเสมอ
มาตรฐานคือ ตอง “ สด ” 100%
ผลไมที่เราจะกิน หรือน้ําผลไม จะเปนชนิดไหนก็ได สําคัญที่สุดคือ ตอง “ สด ” 100% ไมไดผานความ
รอน การหมักดอง หรือการปรุงรสใดๆ เพราะรางกายเราจะนําไปใชประโยชนไดมากที่สุดเมื่อมันอยูในสภาพ
ธรรมชาติเทานั้น แตผลไมที่ผานความรอนปรุงเปนอาหาร จะสูญเสียคุณคาในตัวเองไปหมดแลว หากเปนน้ํา
ผลไมก็ควรเลือกดื่มชนิดที่คนั้ สด 100% จะดีกวาชนิดที่ผานกระบวนการฆาเชื้อดวยความรอน หรือน้ํา
ผลไมที่ผสมจากหัวเชื้อเขมขน ซึ่งแบบนั้นจะไมไดคณ
ุ คาอาหารแบบที่น้ําผลไมคั้นสดจะใหได ดืม่ น้ําผักหรือ
ผลไมคั้นสดแทนการดื่มชา กาแฟ ในยามเชา ก็เปนหนทางสูการมีสุขภาพดี แถมยังชวยใหแตละวันของคุณ
เปนวันที่แจมใสไดอีกดวย

คุณคาอาหารจากปลา
ปลานั้น เปนอาหารที่มีความสําคัญ และมีบทบาทในการดํารงชีวิต ของคน
ไทยมานาน นับแตอดีตจนถึงปจจุบัน นับวาคนไทย รูจักเลือกอาหารจาก
แหลงธรรมชาต ิมาบริโภคไดอยางถูกตองเหมาะสม ปลานั้น เปนอาหารที่มี
คุณคามากมาย มีคุณคาโภชนาการสูง มีไขมันต่ําหางาย ทําอาหารไดอรอย
หลายอยาง จึงเหมาะสม สําหรับนํามาประกอบเปนอาหารของคนทุกเพศ ทุกวัย ตั้งแตทารกอายุ 4 เดือน
ขึ้นไปจนถึง ผูส ูงอายุ คุณคาทางโภชนาการของปลาที่สําคัญ ไดแก โปรตีน ไขมัน วิตามิน และแรธาตุ
คุณคาทางดานโปรตีน ปลาเปนแหลงอาหาร ที่ใหสารโปรตีนที่มีคุณภาพดี กองโภชนาการ กรมอนามัย ได
ทําการวิเคราะหหาปริมาณและคุณภาพ ของโปรตีนและไขมันในปลาชนิดตางๆ พบวา ปลาทู เมื่อ
เปรียบเทียบ กับปลาอื่นๆ มีกรดอะมิโนทีจ่ ําเปน ตอรางกายเทียบกับเนื้อสัตวชนิดอืน่ ๆ ดวย ปลาทูจะมีสูง
กวาแทบทั้งสิ้น และพบวาในปลา 20 ชนิด ที่คนทัว่ ไปนิยมบริโภค มีปริมาณโปรตีนอยูระหวางรอยละ
14.4-23.0 กรัม โปรตีนในเนื้อปลาจะเปนโปรตีน ที่ยอยงาย เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของทารก
เด็กวัยกอนเรียนและเด็กวัยเรียน ผูสูงอายุ และผูปวยที่ระบบการยอยอาหาร ทํางานไดไมเต็มที่ เนื้อปลาโดย
ลักษณะตามธรรมชาติมี เนือ้ เยื่อเกีย่ วพันนอยกวาเนื้อสัตวชนิดอืน่ เมือ่ เนื้อปลาสุกจะแยกออกเปนชิ้นๆ
ตามมัดของกลามเนื้อเกีย่ วพัน เนื้อปลา จึงนุม ไมเหนียวและหดตัวมากเหมือนเนื้อสัตวอื่นๆ
คุณคาทางดานไขมัน นอกจากคุณคาทางดานโปรตีนแลว ปลายังมีคุณคาทางดานไขมัน เนื้อปลา
ประกอบดวย ไขมันที่จําเปนตอรางกาย โดยเฉพาะกรดไลโนเลอิค ที่ทําหนาที่ควบคุมระดับของ
โคเลสเตอรอล และไตรกลีเซอไรดในกระแสเลือด และการชวยเรงการเผาผลาญโคเลสเตอรอลนี้ ทําให
ระดับโคเลสเตอรอลในเลือดลดลง จึงมีสวนลดอัตราการตายของโรคหัวใจดวย นอกจากนี้ยังประกอบดวย
กรดไขมันที่ไมอิ่มตัว ที่มีความสําคัญตอรางกาย 2 ชนิด ไดแก กรดอีโดซาเปนทีโนอิด หรือ อี พี เอ ที่เปน
สวนประกอบของเซลลสมอง ปลา จึงเปนอาหารที่มีคุณคา ตอสมองอยางยิ่ง ไขมันทีม่ ีอยูในเนื้อปลาเปน
สาร ที่รางกายไมสามารถสรางเองได แตจะไดจากการกินเนื้อปลา
คุณคาทางดานวิตามินและแรธาตุ เนื้อปลา นอกจากจะใหคณ
ุ คา ดานโปรตีนและไขมันแลว ยังใหวติ ามิน
และแรธาตุอื่นๆ อีก ซึ่งคุณคาดานวิตามินและแรธาตุอื่นๆ อีก ซึ่งคุณคาดานวิตามิน นัน้ เนื้อปลา
ประกอบดวยวิตามินบีหนึ่ง บีสอง และไนอะซิน ที่มีความจําเปน ตอการใชประโยชนของคารบอนโบไฮ
เดรต ไขมันและโปรตีน ทําใหรางกายมีประสิทธิภาพ ในการประกอบการงานและการเรียนรู
คุณคาทางดานแรธาตุ ปลาประกอบดวยธาตุแคลเซียม และฟอสฟอรัสในสัดสวนทีพ่ อดี ตอการสราง
กระดูกและฟน มีธาตุเหล็กชวยในการสรางเม็ดโลหิต ปองกันโรคโลหิตจาง สวนปลาทะเลมีธาตุไอโอดีน

ซึ่งชวย ปองกันโรคคอพอก ปลานอกจากจะใหคณ
ุ คา ทางโภชนาการตอรางกายแลว จะตองเปนปลาที่ผาน
การประกอบอาหาร ใหสุกดวยความรอน การกิน ปลาดิบ จะใหโทษตอรางกาย เนือ่ งจากปลาดิบมีพยาธิ
ตัวจี๊ดจะไช ไปตามกลามเนือ้ ผิวหนังและอวัยวะตางๆ ทั่วรางกาย
ในขณะที่โลกกําลังเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว อาหารตางๆ ราคาสูงขึ้น แตปลาก็ยงั นับวาเปนแหลง
อาหาร ที่ราคาถูกกวาอาหารอื่นๆ ที่มีคุณคาทัดเทียมกัน เพราะคุณคาสารอาหารโปรตีนในปลา มีทั้งคุณภาพ
และปริมาณทีด่ ีและเหมาะสม มีสวนนําไปเสริมสรางรางกายใหเจริญเติบโต และซอมแซมเนื้อเยื่อ ซึ่งเสื่อม
สลายใหอยูใ นสภาพปกติ ทั้งยังเปนสวนประกอบของสาร สรางภูมิคุมกันโรคและใหพลังงานแกรางกาย
ทั้งยัง เปนสวนประกอบของสารสรางภูมิคุมกันโรค และใหพลังงานแกรางกาย การกินปลาเปนอาหาร
ประจําแทนเนือ้ สัตว จะมีสว นชวยลดปริมาณไขมันในเลือด สวนในเด็กทารก เด็กวัยกอนเรียนและเด็กวัย
เรียน ไดบริโภคปลาเปนประจํา จะมีผลอันนําไปสูการมีพลานามัย ที่สมบูรณและแข็งแรง และที่สําคัญตอง
ชวยกันอนุรักษดวย โดยการไมจับปลาในฤดูวางไขหรือจับปลาเล็กๆ มากิน เพื่อเราจะไดมีปลาใหลูกหลาน
ได

แหลงขอมูล : www.horapa.com

5 ผลไมชวยลางพิษ
นิตยสารชีวจิตฉบับที่ 175

“ เหนื่อย ออนเพลีย หมดเรี่ยวหมดแรง ” สารพัดอาการที่บางครั้งหนุมสาววัยทํางานแอบบน
ออกมาตามความรูสึก รวมทั้งการสะสมของความเครียดและสารพิษจากสภาพแวดลอมรอบๆตัว
ลวนเปนสาเหตุทําใหรางกายของคุณออนแอลง แลวคุณรูหรือไมวาการกินผลไมเปนประจําก็
สามารถชวยลางพิษเหลานี้ได รายละเอียดเรื่องการลางพิษ อานไดในคอลัมน รายงานฉบับที่
157 วันที่ 16 เม.ย. 48 หนาที่42-45)
•

•
•

•

•

แอปเปล เปนผลไมที่ดีที่สุดสําหรับการขจัดของเสียออกจากรางกายแอปเปลมี
สารสําคัญหลายชนิด เชน เบตาแคโรทีน วิตามินซี และเสนใยไฟเบอรชนิดละลายน้ํา ที่
ชื่อ เพคติน ซึ่งสารนี้จะชวยกําจัดสารพิษ ทั้งยังปองกันไมใหโปรตีนในลําไสเกิดการบูด
เนาแอปเปลยังมีเสนใยมาก ซึ่งจะทําหนาที่ทําความสะอาดลําไส ชวยใหตับและระบบ
ยอยทํางานไดดียิ่งขึ้น
แตงโม แตงโมมีฤทธิ์ขับปสสาวะ ดังนั้นจึงชวยฟอกลางไดเปนอยางดี นอกจากนี้ยังใช
รักษาแผลในกระเพาะ ลดความดันเลือดสูงและทําใหสบายทอง
องุน เปนสารฟอกลางสําหรับผิวหนัง ตับ ลําไส และไตโดยเฉพาะ เนื่องจากองุนมี
คุณสมบัติรักษาน้ํามูกที่จะออกมาจากเยื่อเมือกตางๆ ในรางกาย องุนยังใหพลังงานสูง
และนําไปใชไดงาย อุดมดวยเกลือแร ดังนั้นจึงชวยบํารุงเลือดและซอมสรางเซลลใน
รางกาย
สับปะรด มีเอนไซมโปรเมลินสูง เอนไซมโปรเมลินสูง เอนไซมตัวนี้ชวยทําใหของเสียที่
เปนโปรตีนแตกตัวไดเร็วขึ้น เชื่อกันวาสับปะรดชวยรักษาอาการอักเสบในทางเดินอาหาร
ชวยในการซอมแซมสวนตางๆ ที่สึกหรอ ชวยการทํางานของตอมไรทอ และชวยกําจัด
น้ํามูก
มะละกอและมะมวง ทั้ง 2 อยางนี้มีลักษณะคลาย ผลไมทั้งสองชนิดมีเอนไซมชื่อปาเปน
ซึ่งมีลักษณะคลายคลึงกับน้ํายอยเปปซินในกระเพาะอาหาร ดังนั้นจึงชวยทําใหของเสีย
ที่เปนโปรตีนแตกตัวไดเร็วขึ้นเชนเดียวกับโปรเมลิน ทั้งมะละกอและมะมวงดีสําหรับทํา
ความสะอาดลําไสและชวยยอยอาหาร เชื่อกันวามะละกอยังชวยลดอาการซึมเศราไดอีก
ดวย

อยางไรก็ตาม การลางพิษเปนเพียงเศษเสี้ยวหนึ่งของการดูแลสุขภาพ เพราะหากคุณอยากมี
สุขภาพที่ดี ตองเริ่มตนดูแลสุขภาพแบบองครวมตั้งแตวันนี้กันคะ

www.cheewajit.com

สธ.เตือน ระวัง 15 โรคราย มากับหนาฝน

สธ.เตือนระวัง 15 โรคราย มากับหนาฝน (ไทยรัฐ)
รมว.สธ.เตือนคนไทยระวัง 15 โรคระบาดงาย ในฤดูฝน ชี้อันตรายไมแพหวัด 09 ปลัดฯ สธ.เผย
เดือนเดียวตายแลว 13 ราย อธิบดีกรมควบคุมโรคแนะวิธีปองกันตัวเบื้องตน
การระบาดของโรคไขหวัดสายพันธุใหม 2009 ชนิดเอ/เอช 1 เอ็น 1 ในไทยยังควบคุมไมไดมีผู
ติดเชื้อ และเสียชีวิตเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง สถานการณเชนนี้ ทุกคนตองดูแลตัวเองไมให ติดเชื้ออยา
ปลอยใหเปนหนาที่ของรัฐบาลฝายเดียว ขณะเดียวกันในฤดูฝนนี้ ยังมีโรคอีกหลายชนิดสามารถแพร
ระบาดไดงาย รวดเร็วและมีโอกาสทําใหคนปวยเสียชีวิตเชนเดียวกับไขหวัด 2009
นายวิทยา แกวภราดัย รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กลาววา ขณะนี้ประเทศไทยเขา
สูฤดูฝนทําใหโรคหลายชนิดแพรระบาดไดงายและรวดเร็ว โดยเฉพาะ 15 โรคสําคัญ ที่ตองเฝาระวังชวง
นี้ เชน โรคไขเลือดออก ฉี่หนู ไขหวัดใหญ มาลาเรีย อุจจาระรวงเฉียบพลัน บิด ไขสมองอักเสบเจอี
เยื่อบุตาอักเสบ หรือ ตาแดง ปอดอักเสบและไขหวัดนก นอกเหนือจากไขหวัด 2009 ที่เปนโรคอุบัติ
ใหม
รมว.สาธารณสุข กลาวตอวา ตั้งแตเดือน มิ.ย.-ส.ค.นี้ เปนชวง 90 วันอันตรายไดสั่งให
สาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาลทุกแหงเฝาระวังเปนพิเศษใหแพทยตรวจคัดกรองผูปวยโดยละเอียด
รวมทั้งโรคทีต
่ องติดตามและเฝาระวังตอเนื่อง 2 โรค คือ ไขหวัดใหญสายพันธุใหมซึ่งเปนโรคระบาด
ใหมและไขหวัด นกที่มีแหลงระบาดมาจากสัตวปกหลังไมพบติดเชื้อในคนมาเปนเวลาเกือบ 3 ปแลว
แตประมาทไมได
นพ.ปราชญ บุณยวงศวิโรจน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กลาววา กระทรวงสาธารณสุข โดยกรม
ควบคุมโรค ไดออกประกาศเตือนประชาชน ปองกันโรคติดตอที่เกิดในฤดูฝน สงใหสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด ทั่วประเทศ ประชาสัมพันธใหความรูป
 ระชาชนในการปองกัน โดยมี 5 กลุม
 รวม 15
โรค ไดแก
1. กลุมโรคติดตอของระบบทางเดินอาหาร ที่พบบอย ไดแก โรคอุจจาระรวงเฉียบพลัน บิด
ไทฟอยด อาหารเปนพิษ ตับอักเสบ สาเหตุเกิดจากกินอาหารดื่มน้ําที่ปนเปอนเชื้อโรค หรือ กินอาหาร

สุกๆ ดิบๆ
2. โรคติดเชื้อผานทางบาดแผลหรือเยื่อบุผิวหนังที่พบบอย คือ โรคเลปโตสไปโรซิส หรือ ไขฉี่หนู
อาการเดน คือ ไขสูงเฉียบพลัน ปวดศีรษะ มักปวดกลามเนื้อบริเวณนองและโคนขาอยางรุนแรงและตา
แดง
3. กลุมโรคระบบทางเดินหายใจที่พบบอยไดแก โรคหวัด ไขหวัดใหญ คออักเสบ หลอดลมอักเสบ
ปอดอักเสบหรือปอดบวม อาการเริ่มจากไข ไอ หายใจเร็ว หรือ หอบเหนื่อย
4. กลุมโรคติดตอที่เกิดจากยุง ที่สําคัญ 3 โรค คือ ไขเลือดออก มียุงลายเปนพาหะนําโรค ซึ่งกวา
รอยละ 80 เปนยุงลายที่อยูในบาน ไขสมองอักเสบเจอี มียุงรําคาญ มักแพรพันธุในแหลงน้ําตามทุงนา
เปนตัวนําโรค และโรคมาลาเรีย มียุงกนปลองที่อยูในปา เปนพาหะนําโรค
ทั้ง 4 โรคนี้ อาการเริ่มจากมีไขสูง ปวดศีรษะมาก คลื่นไสอาเจียน โดยเฉพาะโรคไขสมองอักเสบ
อาจทําใหพิการภายหลังได
5. โรคเยื่อบุตาอักเสบหรือโรคตาแดง ซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัสที่อยูในน้ําสกปรกกระเด็นเขาตา
นอกจากนี้ นพ.ปราชญ ยังเปดเผยถึงการเฝาระวัง 15 โรค ทีเ่ กิดในฤดูฝน ตลอดเดือน พ.ค. ที่
ผานมา มีผเู สียชีวต
ิ แลว 13 ราย เสียชีวต
ิ จากปอดบวม 8 ราย อุจจาระรวงเฉียบพลัน 3 ราย ไขเลือดออก
และไขสมองอักเสบ อยางละ 1 ราย สถานการณโดยทั่วไปอยูในเกณฑควบคุมได ขณะเดียวกัน ในชวง
หนาฝนตองระวังอีก 2 เรื่อง คือ ปญหาน้ํากัดเทาที่เกิดจากเชื้อรา สาเหตุเกิดจากการแชน้ําสกปรกนานๆ
และอันตรายจากสัตวมีพิษ เชน งู ตะขาบ แมลงปอง ที่หนีน้ํามาอาศัยในบริเวณบาน
ขณะที่ นพ.มล.สมชาย จักรพันธุ อธิบดีกรมควบคุมโรค กลาววาอาการนําของโรคติดเชื้อมี
ลักษณะเดนหลักๆ คือ อาการไข ดังนั้น ชวงนี้ หากมีไขสูงและเช็ดตัวหรือกินยาลดไขแลวไมดีขึ้น หรือ
ไขยังไมลดภายใน 3 วัน ตองไปพบแพทย ไมควรซื้อยาปฏิชีวนะกินเอง โดยเฉพาะถาเปนกับเด็กเล็ก
ผูสูงอายุ และผูที่มีโรคประจําตัว
อธิบดีกรมควบคุมโรค กลาวตอวายาลดไขตองระมัดระวังการใชกับโรคในฤดูฝน คือ ยาจําพวก
แอสไพริน หามกินอยางเด็ดขาด เพราะมีอันตรายกับบางโรค ที่สําคัญ 3 โรคคือ โรคไขเลือดออก โรค
ไขหวัดใหญ และโรคไขฉี่หนู ซึ่งโรคดังกลาว ทําใหมีเลือดออกตามอวัยวะตางๆ ในรางกายอยูแลว หาก
ไดรับยาแอสไพริน ซึ่งมีสารปองกันเลือดแข็งตัวเขาไปอีก จะทําใหเลือดออกไดงายขึ้นทําใหเสียชีวิตได
งาย
สําหรับการปองกันโรคในฤดูฝนนั้น นพ.มล.สมชาย กลาววา ขอใหออกกําลังกายสม่ําเสมอ สวม
เสื้อผารักษารางกายใหอบอุน เพื่อใหรางกายมีภูมิตานทานโรค รวมทั้งควรดื่มน้ําสะอาด รับประทาน
อาหารปรุงสุกใหมๆ ไมมีแมลงวันตอมและลางมือฟอกสบูใหสะอาดกอนรับประทานอาหารและหลังเขา
หองน้ํา

ขอขอบคุณขอมูลจาก

โรคกระดูกพรุนในวัยทอง
หากตัดเนื้อกระดูกของผูที่เปนโรคนี้มาตรวจดวยกลองจุลทรรศนจะพบวาเนื้อกระดูกมีรูพรุนเต็มไปหมด คลายกับไมที่ถูก
ปลวกกัดกินจนผุไปหมด

รศ.พญ.มณี รัตนไชยานนท
หากเปรียบเทียบรางกายของเราเปนอาคารบานเรือน กระดูกก็จะเปรียบไดกับโครงสรางของบานซึ่งประกอบดวยเสาและคาน
บานเรือนจะตั้งอยูไดจะตองมีเสาและคานที่แข็งแรงฉันใด รางกายของเราจะคงรูปรางอยูไดก็ตองมีกระดูกที่แข็งแรงฉันนั้น หาก
เสาและคานไมแข็งแรง บานก็จะพังทลายลงไดงายเมื่อถูกลมพายุเพียงเบาๆ พัดผาน ในทํานองเดียวกัน หากกระดูกของเราไม
แข็งแรงก็จะหักไดงายแมจะไดรับแรงกระแทกที่ไมรุนแรงนัก

โรคกระดูกพรุนเปนโรคที่ทําใหความแข็งแรงของกระดูกลดลง ดังนั้นผูที่
เปนโรคนี้กระดูกจึงหักไดงายมาก ดังนั้นเราจึงจําเปนที่ตองลดปจจัยเสี่ยงที่
ทําใหเกิดภาวะกระดูกพรุนหรือโรคกระดูกพรุน
ทําไมกระดูกจึงพรุน
ในภาวะปกติจะมีการสรางและการสลายกระดูกเกิดขึ้นอยูตลอดเวลา ในวัยเด็กจะมีการสรางมากวาการสลายจึงทําใหรางกาย
มีกําไร คือ มีเนื้อกระดูกสะสมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งอายุประมาณ 30 ป ซึ่งเปนวัยที่รางกายมีเนื้อกระดูกสะสมอยูมากที่สุด
เมื่อในวัยนี้จะมีการสรางและการสลายกระดูกเกิดขึ้นในอัตราที่พอๆ กันจึงทําใหรางกายมีเนื้อกระดูกอยูคงที่ในระดับสูงสุดนี้ตอไป
อีกระยะเวลาหนึ่ง

เมื่อเขาสูวัยทองจะมีการสลายมากกวาการสรางกระดูก จึงทําใหกระดูกบางลง เมื่อ
อายุมากขึ้นกระดูกก็จะยิ่งบางลงไปอีก เมื่อกระดูกบางลงจนถึงจุดหนึ่งก็จะเปนโรคกระดูกพรุน จึงกลาวไดวาโรคกระดูกพรุนจึง
เปนโรคที่มากับอายุ ดังนั้นถาคุณอายุยืนยาวพอคุณก็มีโอกาสเปนโรคนี้กันไดทุกคน จะตางกันก็แตวาใครจะเปนเร็วหรือเปนชา
กวากันเทานั้น
ทําไมโรคกระดูกพรุนจึงมีความสําคัญในวัยทองมากกวาวัยอื่น
โรคกระดูกพรุนเกิดขึ้นไดกับทุกเพศทุกวัย แตผูหญิงมีความเสี่ยงตอโรคนี้มากกวาผูชาย เนื่องจากผูหญิงมีตนทุนทางกระดูก
ต่ํากวา คือมีการสะสมเนื้อกระดูกไวไดนอยกวา ดังนั้นเมื่อถึงวัยที่มีการสลายมากกวาการสรางกระดูก จึงทําใหเนื้อกระดูกบางลง

ยิ่งกวานั้นเมื่อเขาสูวัยทอง ฮอรโมนเพศหญิงจะมีการ
ลดระดับลงอยางรวดเร็วสงเสริมใหกระดูกถูกสลายออกมาเร็วขึ้นไปอีก

จนถึงระดับกระดูกพรุนไดเร็วกวา

ในขณะที่ผูชายไมมีชวงเวลาที่ฮอรโมนเพศลดลงอยางรวดเร็ว จึงทําใหผูชายกระดูกพรุนชากวาผูหญิง

โรคกระดูกพรุนในสตรีวัยทองพบมากในสตรีที่หมดระดูไปแลวประมาณ
10-20 ป สตรีในวัยนี้จึงเปนกลุมที่มีความเสี่ยงสูงตอการเกิดกระดูกหัก กระดูกที่พบวาหักไดบอย คือ กระดูกขอมือ กระดูกสัน
หลัง และกระดูกสะโพก
กระดูกขอมือหักไมคอยกอใหเกิดปญหาอะไรมากนัก แตกระดูกสันหลังหักซึ่งมักจะเปนลักษณะที่กระดูกยุบตัวลงสงผลให
ตัวเตี้ยลง หลังโกง และปวดหลัง สวนกระดูกสะโพกหักนั้นนับวามีอน
ั ตรายมากที่สุด เนื่องจากจะเกิดโรคแทรกซอนใหถึงแกชีวิต
ได

โรคกระดูกพรุนมีอาการอยางไร
หลายคนเขาใจวาอาการปวดเมื่อยตามตัวเปนอาการของโรคกระดูกพรุน แตแทที่จริงแลวผูที่มีกระดูกพรุนจะไมมีอาการใดๆ
เลยถากระดูกไมหัก ดังนั้นผูที่เปนโรคกระดูกพรุน จะไมมีปญหาใดๆ ถาสามารถดํารงชีวิตอยูในสภาพแวดลอมที่ไมมีแรงกระแทก
เชน การลองลอยอยูในอวกาศ แตในความเปนจริงแลว เราอยูในโลกที่มีแรงดึงดูด และมีแรงกระแทกเกิดไดตลอดเวลา วันราย
คืนรายหากยกของหนักไปหนอย เดินสะดุดกอนหิน นั่งรถที่วิ่งไปบนถนนที่ขรุขระ หรือโดนหลานวิ่งมาชนก็ทําใหกระดูกหักได
แลว

เมื่อไมมีอาการแลวจะทราบไดอยางไรวากระดูกพรุน
ในปจจุบันวิธีมาตรฐานที่ใชในการวินิจฉัยโรคนี้ คือการตรวจความหนาแนนกระดูกดวยเครื่อง Dual Energy X-ray
Absorptiometer คาตรวจครั้งหนึ่งประมาณ 2,000-3,000 บาท สวนการตรวจดวยเครื่องมือชนิดอื่น ยังไมสามารถใชเปน

มาตรฐานในการวินิจฉัยโรคได
หลายทานคงเคยไดรับการตรวจความหนาแนนกระดูกฟรีมาแลว ซึ่งอาจจะตรวจในรานขายยา ในซุมนิทรรศการสุขภาพ หรือ
ในหางสรรพสินคา ถาคุณตรวจดวยเครื่องเหลานั้นแลวพบวาผิดปกติ ก็อยาเพิ่งตกใจ ควรไปปรึกษาแพทยเพื่อรับการตรวจยืนยัน
ดวยเครื่องมือมาตรฐานอีกครั้ง
หากคุณอยากทราบวาตนเองสมควรจะไปรับการตรวจความหนาแนนกระดูกแลวหรือยัง ก็มีวิธีประเมินงายๆ คือ เอาน้ําหนักตัว
ที่มีหนวยเปนกิโลกรัม ลบออกจากอายุที่มห
ี นวยเปนป ไดคาเทาไร เอาไปคูณดวย 0.2 หรือมีสูตรดังนี้ (น้ําหนักตัว - อายุ) x
0.2

•
•
•

ถาไดคามากกวา 1 แสดงวามีความเสี่ยงตอโรคนี้ต่ํามาก ไมตองทําอะไรเปนพิเศษ
ถาไดคานอยกวา -4 แสดงวามีความเสี่ยงสูงตอโรคกระดูกพรุน ควรไดรับการตรวจความหนาแนนกระดูก
ถาไดคาอยูระหวาง -4 ถึง 1 ควรปรึกษาแพทยเพื่อประเมินหาปจจัยเสี่ยงอื่นๆ และควรไดตรวจวัดความหนาแนน
กระดูกดวย

ใครบางที่มีความเสี่ยงตอการเปนโรคกระดูกพรุน
สตรีที่มีโอกาสเสี่ยงสูงตอการเกิดโรคนี้ไดแกผูที่ผอมมาก อายุมากกวา 65 ป หรือเขาสูวัยทองตั้งแตอายุยังนอย มีประวัติ
ครอบครัว ไดแก แม ปา นา หรือพี่สาวเปนโรคนี้ สตรีชาวเอเชียและสตรีผิวขาวมีโอกาสเปนโรคนี้มากกวาสตรีผิวดํา สตรีที่มีโรค
เรื้อรังบางอยาง เชน โรคไต คอหอยพอกเปนพิษ หรือโรคที่ตองใชยาสเตียรอยด นอกจากนี้พฤติกรรมบางอยางยังสงเสริมให
กระดูกบางลงอยางรวดเร็ว ไดแก การสูบบุหรี่ การดื่มเหลาหรือกาแฟเปนประจําในปริมาณมากๆ การกินอาหารที่มีแคลเซียมนอย
และมีโปรตีนสูงเปนประจํา และการไมออกกําลังกาย เปนตน

โรคกระดูกพรุนปองกันไดหรือไม
โรคนี้ยังไมสามารถปองกันได 100% แตสามารถยืดระยะเวลาใหเปนโรคนี้ชาลงได โดยสตรีทุกคนและทุกวัยควรหลีกเลี่ยง
พฤติกรรมตางๆ ที่ทําใหกระดูกบางลง รับประทานอาหารที่มีแคลเซียมสูง ไดแก ผักใบเขียว งาดํา ถัว่ ตางๆ เตาหู และผลิตภัณฑ
จากถั่วเหลือง นมและผลิตภัณฑของนม ฯลฯ เปนตน แตในน้ํานมจะมีโคเลสเตอรอลอยูเปนจํานวนมาก ซึ่งสตรีวัยทองควรจะ
หลีกเลี่ยง
แตถาจะดื่มนมก็ควรดื่มนมพรองมันเนย นอกจากนี้ตองออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอเพื่อเปนการกระตุนใหรางกายมีการ
สรางกระดูกเพิ่มขึ้น การออกกําลังกายภายใตแสงแดดออนๆ ในตอนเชายังชวยใหรางกายไดรับวิตามินดีซึ่งสงเสริมการดูดซึม
แคลเซียมจากลําไสและชวยใหแคลเซียมไปสะสมที่กระดูกเพิ่มขึ้น
ในรายที่มีความเสี่ยงสูงตอการเกิดโรคกระดูกพรุน การปฏิบัติตัวดังที่กลาวมาแลวอาจจะยังไมเพียงพอ ตองอยูภายใตการ
ดูแลของแพทย แพทยอาจจะใหรับประทานแคลเซียม ฮอรโมนเพศ หรือยาบางชนิด และติดตามการรักษาดวยการวัดความ
หนาแนนของกระดูกเปนระยะ
กระดูกพรุนเปนโรคที่เปรียบเสมือนภัยมืด คอยๆ เปนไปอยางชาๆ โดยไมมีสัญญาณเตือนใดๆ ในอดีตกวาจะรูตัววาเปนโรคนี้
ก็คือกระดูกหักเสียแลว แมในปจจุบันจะมีเครื่องมือที่ตรวจไดตั้งแตเนิ่นๆ แตคาตรวจคอนขางสูง คนไทยจึงยังไมสามารถเขาถึง
ไดทุกคน ดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดคือตองสะสมกระดูกไวใหมากที่สุด ตั้งแตอายุยังนอย ตองดูแลลูกหลานของคุณใหรับประทานอาหาร
ที่มีคุณคาและออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ สวนตัวคุณเองแมจะไมสามารถสะสมกระดูกเพิ่มไดแลว การมีพฤติกรรมสุขภาพที่
เหมาะสมก็ยังชวยลดอัตราการสลายกระดูก เปนการยืดอายุกระดูกใหอยูรับใชตัวคุณใหนานที่สุดเทาที่จะทําได
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แกอาการวูบวาบในวัยทองดวยถั่วเหลือง
อาการอยางไร เรียกวาวัยทอง
แมภาวะหมดประจําเดือนจะไมใชโรค หากก็อาจกอใหเกิดผลกระทบตอ
สุขภาพในระยะยาวได ซึ่งคนทีม
่ ีอาการดังกลาว มีความเสี่ยงในการเปน
โรคกระดูกพรุน โรคหัวใจ และโรคหลอดเลือดจากการมีระดับไขมันใน
เลือดสูง โดยเฉพาะระดับคอเลสเตอรอลสูง โดยทั่วไป ภาวะหมด
ประจําเดือน หรือ วัยทอง (Menopause) จะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อประจําเดือน
หยุดไป แตกลไกทางชีวภาพและอาการ อาจเกิดขึ้นกอนหนานั้นหลายป
ผูหญิงบางคนเขาสูวัยหมดประจําเดือน เมื่ออายุประมาณ 40-45 ป
เนื่องจากการผลิตฮอรโมนเอสโตรเจนจะคอยๆ เริ่มลดลงหลังอายุ 30 ปขึ้นไป และลดลงทันทีในวัยหมด
ประจําเดือน โดยระยะแรกๆ นั้น ระยะเวลาการมีรอบเดือนจะสัน
้ หรือนานขึ้น มีเลือดประจําเดือนมามากหรือ
นอยลง ไมสม่ําเสมอ สังเกตวาหากประจําเดือนไมมาเปนเวลา 1 ป จึงจะถือวาเปนภาวะหมดประจําเดือนที่
สมบูรณ
ระหวางนี้จะทําใหมีการเปลีย
่ นแปลงทางรางกาย และจิตใจหลายประการ ไดแก ชองคลอดแหงและฝอ ซึ่งเกิด
จากเยื่อบุชองคลอดชั้นนอกสุดบางลง ทําใหเจ็บขณะมีเพศสัมพันธ กลายเปนโรคชองคลอดอักเสบเรื้อรัง ใน
ขณะเดียวกัน เนื้อเยื่อของระบบปสสาวะตอนลางจะบางลง ทําใหโอกาสทีก
่ ระเพาะปสสาวะจะติดเชื้อมีมากขึ้น
และเกิดปญหาการกลั้นปสสาวะไมอยู แตอาการที่พบบอยทีส
่ ุดไดแก อาการรอนวูบวาบ (hot flashes) คือมี
อาการหนาวๆ รอนๆ ขึ้นมาทันทีทันใด สวนมากจะเปนบริเวณสวนบนของรางกาย บางครั้งหนาแดงและเหงื่อ
ออก ตามดวยอาการหนาวสั่น บางคนเปนบอยๆ เวลากลางคืน โดยตื่นขึ้นมาในสภาพเหงื่อเปยกทวมตัว

ปฏิบัติตัวอยางไรเมื่อมีอาการรอนวูบวาบ
1.

ออกกําลังกายแบบลงน้ําหนักตัว เชน วิ่ง ยกน้ําหนัก หรือเดินเร็ว วันละ 15-20 นาที
จะชวยลดอาการซึมเศราและรอนวูบวาบ เพราะจะกระตุนใหรางกายหลั่งสารเอนดอรฟน นอกจากนี้ ยัง
ชวยลดการเสี่ยงตอโรคหัวใจ และกระดูกพรุนไดอีกดวย

2.

ฝกโยคะและทําสมาธิ หรือวิธีการผอนคลายอยางอื่น จะสามารถชวยรักษาอาการซึมเศรา
อารมณแปรปรวน และปองกันอาการรอนวูบวาบไดดวย

3.
4.

แชน้ําอุน 20 นาทีทุกเชา อาจปองกันอาการรอนวูบวาบไดตลอดทั้งวัน
ใสเสื้อผาที่มีเนื้อผาบางเบา อยูใ นทีท
่ ี่อากาศเย็น เพราะอากาศรอนจะทําใหเกิดอาการ
รอนวูบวาบไดงา ย และควรอาบน้ําเย็นกอนเขานอน รวมทั้งใชผาหมชนิดบาง เพื่อชวยลดอาการวูบวาบ

5.

รับแสงแดดออนๆ ตอนเชา เพื่อใหรางกายไดรบั วิตามินดี สําหรับชวยในการดูดซึม
แคลเซียมอยางเพียงพอ

6.
7.

เลิกสูบบุหรี่ เพราะนิโคตินจะยิ่งเรงใหรา งกายมีอาการรอนวูบวาบไดงายขึ้น
หลีกเลี่ยงอาหารกอพิษ เชน กาแฟ เครื่องดืม่ แอลกอฮอล ไวน ช็อกโกแลต ชีส และเลี่ยง
อาหารรสจัด เพราะจะยิ่งกระตุนใหเกิดอาการรอนวูบวาบมากขึ้น

อาหารลดอาการรอนวูบวาบ
1.

กินอาหารที่ทําจากถั่วเหลือง เชน เตาหู เทมเป แปงถั่วเหลือง เพราะในถั่วเหลืองมี
สารไอโซฟลาโวน (isoflavone) ซึ่งคลายเอสโตรเจน จะชวยชดเชยการขาดเอสโตรเจน
และยังชวยปรับระดับเอสโตรเจนที่ขึ้นๆ ลงๆ ใหสมดุลกับโปรเจสเตอโรนดวย

2.

กินอาหารที่อุดมดวยแคลเซียม วิตามินซีและวิตามินอี ซึ่งจะชวยใหกระดูก
แข็งแรง และปรับระดับไขมันในเลือดใหสมดุล รวมทั้งยังชวยปองกันการเกิดอาการรอนวูบวาบ เหงื่อ
ออกในเวลากลางคืน และชองคลอดแหงไดอก
ี ดวย

3.

กินอาหารที่อุดมดวยกรดไขมันจากพืช เชน ถั่วแดงหลวง ถั่วฝกยาว ถั่วลันเตา

ถั่วแขก เมล็ดพืชตางๆ เชน เมล็ดฟกทอง เมล็ดทานตะวัน รวมทั้งธัญพืชจําพวกขาวสาลี ขาวโอต ขาว
บารเลย และขาวไรย
4.

กินปลาที่มีมันมาก จําพวกปลาแซลมอน ปลาแมคเคอเรล ปลาทูนา ปลาซารดนี ปลาทู ปลา
ซาบะ ปลาสวาย และพุงปลาชอน สัปดาหละ 1-2 ครั้ง เพื่อเพิ่มกรดไขมันจําเปนใหรางกาย นําไปสราง
ความชุมชื่นแกผิวหนัง ชองคลอด และเยื่อบุชองคลอด

5.

กินผลไมรสเปรี้ยว จําพวกสมตางๆ แอปเปล เชอรี่ พลัม สับปะรด เพื่อใหรางกายไดรับ
วิตามินซีอยางเพียงพอ

วิตามินสําหรับวัยทอง
1.
2.
3.
4.
5.

วิตามินซีและฟลาโวนอยด ลดอาการวูบวาบ
วิตามินอี ลดอาการรอนวูบวาบและชองคลอดแหง
วิตามินเอ ลดอาการเบื่ออาหาร
วิตามินบีรวมและแมกนีเซียม ลดอาการซึมเศรา หรือวิตกกังวล
แคลเซียม ชวยบํารุงกระดูกใหแข็งแรง และชวยปองกันกระดูกพรุน

หมายเหตุ ควรปรึกษาเภสัชกรผูเชีย
่ วชาญ

สมุนไพรชวยลดอาการวูบวาบ
1.

เปปเปอรมินต ซึ่งมีสรรพคุณเย็น ใชแกอาการรอนวูบวาบ โดยชงเปนชาดื่มเปนประจํา หรือ
พกพาชนิดเปนน้ํามันติดตัว เมือ
่ มีอาการใหหยดประมาณ 2-3 หยด ลงบนทิชชูไวสูดดม

2.

ชาโสม โดยใชโสม 1-2 แวน แชน้ํารอนประมาณ 10 นาที ดื่มแตน้ําจะทําใหกระปรี้กระเปรา และ
ชวยลดอาการรอนวูบวาบได

บําบัดอาการวูบวาบดวยน้ํามันหอม
น้ํามันหอมระเหยทีช
่ วยใหรูสึกผอนคลายจากอาการรอนวูบวาบ ไดแก เนโรลิ (neroli) แซนดัลวูด
(sandalwood) ลาเวนเดอร (lavender) แคลรีเสจ (clary sage) โรสออตโต (rose otto) และเจอราเนียม
(geranium) โดยหยดน้ํามันแครีเสจ 3 หยด โรสออตโต และเจอราเนียมอยางละ 2 หยด ลงในอางอาบน้าํ ทุก
วัน หรือสูดดมไอระเหยจากน้ํามันลาเวนเดอรสัก 2-3 หยด จะชวยใหรูสึกผอนคลายขึ้น
Tip อาการวัยทองทีค
่ วรไปพบแพทย
1. หากรอบเดือนเปลี่ยนแปลง ควรตรวจดูวาเกี่ยวของกับภาวะหมดประจําเดือน หรือเพราะสาเหตุอื่น
2. หากคุณมีความเสี่ยงตอการเปนโรคหัวใจ หรือภาวะกระดูกพรุน
3. หากรูสึกทนไมไดกับอาการตางๆ ที่รักษาดวยวิธีธรรมชาติแลวไมไดผล
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