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You Are What You
Think

“การคิดบวกกับ
สุ ขภาวะ: อาหาร
กับกลไกของ
ร่ างกายที่
พยาบาลควรรู้”
ผศ.ดร.เอกราช บารุงพืชน์
ภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุ ขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
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“คิดบวก” ไม่ ได้ เป็ นการทาตัวอยู่เหนือ
ปัญหา...แต่ เป็ นการอยู่ใต้ ปัญหา

STRESS !!

อย่ างมีความสุ ข
Alpha Wave

Cortisol

ชีวติ จะ..ไม่ เครียด
Abdominal Obesity

IgA
MAPK & NF-kB
Signaling

Oxidative Stress

Decreased Immunity

Chronic Inflammation
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NCDs

Can Foods Give You a
Positive Thinking?
• Genetics and mind are not the only factor when it
comes to a positive attitude. Key nutrients such as
amino acid, omega-3 fatty acids, fiber and B
vitamins can help to lift your spirits
• These nutrients contribute to body functions by
stabilizing blood sugar levels and improving
neurotransmitter and nerve functioning
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“Tryptophan”

CARBOHYDRATE

Serotonin
“Glutamic acid ”

“Phenylalanine”

GABA

Endorphine

Norepinephrine

Dopamine
“Tyrosine”
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Sugar

Fiber
The American Journal of Clinical Nutrition shows
that consuming fiber with a meal helps to
stabilize blood sugars and prevent spikes and
drops in blood sugar, which in turn could leave
you feeling sluggish and irritable

Sugar can cause your blood sugar levels to
drastically fluctuate, leaving you feeling
tired and irritable
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High GI Diet as a Risk Factor for Depression !!
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Glycemic index of Thai Foods
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Glycemic Index of Durian

สายพันธุ์ทุเรียน
น้ ำตำลกลูโคส
หมอนทอง
กระดุม
ชะนี

ค่ าดัชนีน้าตาล (%)
100
71 ± 8
36 ± 6
26 ± 6

สถำบันโภชนำกำร ม.มหิ ดล
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น้าตาลเทียม...ก็ต้องระวัง !!

ระวัง !!!
น้าตาลแฝงในเครื่องดืม่
ต่ างๆ ในท้ องตลาด
Collectively, the results link NAS consumption,
dysbiosis and metabolic abnormalities
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Artificial Sweeteners & Cardiometabolic Health

Nature. 2014;514(7521):181-6.
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PROTEIN

• Artificial sweeteners may be linked to weight
gain, increased obesity risk, diabetes, high
blood pressure and heart disease
• They have the negative impact on appetite,
metabolism and gut bacteria

Meghan B. et al. Nonnutritive sweeteners and cardiometabolic health: a systematic review and
meta-analysis of randomized controlled trials and prospective cohort studies. Canadian Medical
Association Journal, 2017; 189 (28): E929
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GABA
(Gamma Aminobutyric Acid)
• Synthesize from glutamic acid in body or
fermentation with Lactobacillus hillgadill K3
• Increase alpha wave in brain
• Help to relax
• Reduce tension and anxiety

อาหาร

ปริมาณสาร GABA
(mg GABA /100g)

ใบชาแห้ ง
เมลอน
กิมจิ
ช็อกโกแลต
ข้ าวกล้ องงอก
ฟักทอง
เต้ าหู้

100-200
74.5
59.4
14.5
10
9.7
6.4
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Biofactor 2006; 26: 201-208.

Oral intake of GABA affects mood and
activities of central nervous system during
stressed condition induced by mental tasks

CLINICAL STUDY

30 min after GABA intake diminished
beta brain waves compared with the placebo
Amino Acids. 2012;43(3):1331-7.

21

Theanine
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Tryptophan

• Found in green tea

• Precursor of Serotonin

• Natural Standard Research Collaboration
- Reduce stress
- Help to relax
- Increase alpha wave

• Found in banana, egg white, spirulina
• Anti-Stress
• Help to relax

• Unilever Food and Health Research Institute
ชำเขียว 1 ถ้วย สำมำรถส่งผลต่อคลื่นสมองได้อย่ำงชัดเจนผ่ำนเครื่ อง EEG
(Electroencephalography) หรื อเครื่ องตรวจคลื่นไฟฟ้ ำสมอง
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“ภำวะสมดุลของระดับซีโรโทนินมีผลต่ออำรมณ์ของบุคคลในเชิงบวก”
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แหล่ง Omega-3 ทางเลือก

ควรรับประทานปลาอย่ างน้ อยสั ปดาห์ ละ 2-3 ครั้ง

“น้ามันถัว่ ดาวอินคา”
31

Omega-3 ในถั่วดาวอินคา
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VITAMINS & MINERALS
PHYTOCHEMICALS
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B Vitamins and Their Relationship to Stress

Vitamins and Minerals
that Support Adrenal Function and Decrease
High Cortisol Levels

•

Vitamin B-Complex

•

Vitamin C

•

Iron

•

Zinc

•

Magnesium

Head KA, Kelly GS. Nutrients and botanicals for treatment of stress: adrenal fatigue,
neurotransmitter imbalance, anxiety, and restless sleep. Altern Med Rev. 2009;14(2):114-40.
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Altern Med Rev. 2009;14(2):114-40.
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Vitamin C

Iron and Zinc
for Memory & Mood

• vitamin C plays an important therapeutic role
for anxiety and point a possible use for antioxidants in the prevention or reduction of
anxiety

• Iron supplementation appeared to improve
memory and mood

• A diet rich in vitamin C may be an effective
adjunct to medical and psychological treatment
of anxiety

• A positive effect of improving zinc status on
enhanced cognitive and emotional functioning
Lomagno KA, Hu F, Riddell LJ, Booth AO, Szymlek-Gay EA, Nowson CA, Byrne LK. “Increasing
iron and zinc in pre-menopausal women and its effects on mood and cognition: a systematic
review.” Nutrients. 2014;6(11):5117-41.
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The mood-improving potential of magnesium compounds have
been confirmed by the results of numerous pre-clinical and
clinical studies
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เมลาโทนิน...ในแต่ ละช่ วงวัย

ผลไม้ เพิม่ เมลาโทนิน

สั บปะรด กล้ วย ส้ ม ช่ วยเพิม่ ความเข้ มข้ นเมลาโทนิน...
ทาให้ จิตสงบ นอนหลับดีขนึ้
ผศ.ดร.สุภสั ร์ สุบงกช อำจำรย์ประจำคณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น
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การศึกษาวิจัยทางคลินิก

เมลาโทนิน...ในแต่ ละช่ วงเวลา

ผู้วิจัยและคณะได้ ทาการศึ กษาผลของการรั บประทานผลไม้ ในเขตร้ อน ได้ แ ก่
สั บปะรด ส้ ม และกล้วย ในกลุ่มตัวอย่ างที่มีสุขภาพดีจานวน 12 คน
รับประทานน้าส้ มคั้นสดหรือสั บปะรดสกัดสดจากผลไม้ 1 กิโลกรัม หรือ
กล้วยหอม 2 ลูก
พบว่ าความเข้ มข้ นเมลาโทนินในซี รัมที่ 120 นาทีภายหลังรั บประทานเพิ่มขึ้น
อย่ างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ความเข้ มข้ นของเมลาโทนินที่เพิ่มขึ้นภายหลังการรั บประทานผลไม้ ท้ ั ง 3 ชนิด
ใกล้เคียงกับความเข้ มข้ นสู งสุ ดของเมลาโทนินตามสรี รวิทยาปกติของร่ างกายใน
เวลากลางคืน
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American Ginseng

Dark Chocolate

• สารออกฤทธิ์ สาคัญคือ “จินเซ็นโนไซด์ ”
• โสมเกาหลี จัดเป็ นยาร้ อนหรือยาที่เสริมธาตุ “หยาง”

• 70% Cocoa

• โสมอเมริ กา จัดเป็ นยาเย็นหรือยาที่ช่วยเสริมธาตุ “หยิน” ส่ งผลให้
ร่ างกายอยู่ในภาวะสงบและมีสมาธิ ช่ วยให้ สมองมีการจดจาได้ ดี

• Polyphenols & Phynelethylanine
•

Endorphin "สำรแห่งควำมสุข“

•

Serotonin

• Enhance positive mood states
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J Psychopharmacol. 2013;27(5):451-8.

Medicinal Mushrooms
• 1,3-1,6 β-Glucan

จินซีโนซายด์ Rg1ส่ งผลต่ อสารสื่ อประสาทซีโรโทนิน
(Serotonin) ที่เกีย่ วข้ องกับการลดภาวะความเครียดเรื้อรัง
ในสมอง ส่ งผลให้ สมองปลอดโปร่ ง คิดได้ อย่ างเต็ม
ประสิ ทธิภาพ (Zhang และคณะ, 1990)

• เห็ดไมตาเกะ เห็ดยามาบูชิตาเกะ เห็ดชิตาเกะ หรือ
เห็ดหอม เห็ดหลินจือ ถัง่ เฉ้ า
• ช่ วยเพิม่ ประสิ ทธิภาพการทางานของระบบภูมิคุ้มกัน
• ป้องกันหวัดได้
***วิตามินซี มิได้ ป้องกันหวัด ***
65
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Borchers A.T.,et al. (2008), Mini review The Immunobiology of Mushrooms. Exp Biol Med 233:259–276.
48

8

8/5/2017

Probiotics & Brain

Serotonin & GABA ช่วยให้สงบ ผ่อนคลำย ลดควำมเครี ด วิตกกังวล
Dopamine & Norepinephrine ช่วยให้สมองตื่นตัว กระฉับกระเฉง มีสมำธิ มำกขึ้น
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“คิดบวก...ชีวติ จะมีความสุ ข
ทุกอย่ างไม่ ทุกข์ ”
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