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สมองมคีวามสำคญัในการทำหนาทีค่วบคมุการทำงานของรางกายเกอืบทกุสวน และเปนหนวยความจำของคนเรา

ซึง่สมองจะเจรญิเตบิโตตัง้แตอยใูนครรภแมจนกระทัง่ถงึ 6 ขวบ หลงัจากนัน้สมองมกีารพฒันาตอไปแตไมไดพฒันาขนาด
โภชนาการเปนสวนหนึง่ทีม่ผีลตอการทำงานของสมอง การบรโิภคอาหารจงึมคีวามสำคญัมาก สารอาหารทีส่ำคญัไดแก 1)
คารโบไฮเดรต  ใหน้ำตาล ซึง่เปนอาหารของสมอง  2) โปรตนี ซึง่มหีลายชนดิทีส่ำคญั เชน เฟนลิอลานนิ ทรบิโตเฟน และ
ไทโรซนี  3) วติามนิทีส่ำคญัคอืกลมุวติามนิบ ี(บ1ี บ2ี บ6ี บ1ี2 ไนอะซนิ แพนโธทนีคิและกรดโฟลคิ)   4) เหลก็ 5) โคลนี
6) ฟอสฟาทดิลิซรีนี  7) สารตานอนมุลูอสิระ (วติามนิ ซ ีอ ีเบตาแคโรทนี ซเิลเนยีม ฯลฯ ) 8) กรดไลโปอคิ  9) น้ำมนัปลา
ทัง้นี ้พฤตกิรรมในการบรโิภคเพือ่ใหการทำงานของสมองไดด ีควรปฏบิตัดิงันีค้อื 1) รบัประทานอาหารใหเปนเวลา และ
ไมควรงดอาหารเชา 2) เลือกอาหารไขมันต่ำและมีคุณภาพ 3) หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนและแอลกอฮอล 4)
ออกกำลงักายและทำกจิกรรมฝกสมอง  5) การดแูลสขุภาพหวัใจ จะเหน็ไดวาการบรโิภคอาหารใหครบถวนมกีารออกกำลงักาย
ทีเ่หมาะสม และฝกการใชสมองเปนประจำ จะชวยทำใหสมองมกีารทำงานตลอดเวลา ไมเสือ่มสภาพเรว็เกนิไปกอนวยัชรา
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        สมองเปนอวยัวะทีส่ำคญัททีำหนาทีค่วบคมุการ
ทำงานของรางกายเกอืบทกุสวน และเปนหนวยเกบ็ความจำ
ของคนเรา ซึง่สมองจะมกีารเจรญิเตบิโตมากในชวง 10-18
สัปดาหของการตั้งครรภ ดังนั้น ชวงนี้เปนชวงที่แมควร
ไดรบัอาหารทีม่คีณุคาทางโภชนาการทีด่ ีซึง่การพฒันาจะมี
มากในชวงทีอ่ยใูนครรภจนถงึอาย ุ 2  ขวบ เปนการพฒันา
ในดานขนาด และอาย ุ2-6 ขวบ จะพฒันาดานคณุภาพ คอื
สมองพฒันาในเรือ่งการทำงาน การรบัร ูสงัเกตเหน็วาเดก็
ชวง 2-6 ขวบ จะจำไดแมน และหลงั 6 ขวบไปแลวจนถงึ
วยัชรา สมองกม็กีารพฒันาตวัเองไปตลอดเวลา แตไมได
พัฒนาดานขนาด สมองมกีารพฒันาในการเรยีนร ูดานความ

ฉลาด จากการสะสมประสบการณมากขึน้ แตเมือ่เริม่เขาสู
วัยชราจะเกิดปญหาภาวะสมองเสื่อมเกิดความเฉื่อยชาใน
การเรยีนร ูความจำ ดงันัน้ วธิทีีด่ทีีส่ดุทีจ่ะทำใหสมองมกีาร
ทำงานดีอยูเสมอแมจะอายุมาก คือการดูแลสุขภาพอยาง
ถกูวธิอียางสม่ำแสมอ ซึง่โภชนาการจะมสีวนสำคญัในการ
ทำงานของสมองดวย อาหารมคีวามสำคญัในการเสรมิสราง
การทำงานของเซลลประสาท หากขาดสารอาหารเพียงบาง
ชนดิจำนวนเลก็นอยกท็ำใหความจำลดลงได ในการทำงาน
ของเซลลสมองจะมีสารเคมีที่ เรียกวา สารสื่อสมอง
(neurotran smitters) เชน ซโีรโทนนิ (Serotonin) โดพามนิ
(dopamine) และกรดแกรมม า อะมิ โนบิวทิริค
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(gamma-amino butyric acid- GABA) ซึง่ชวยสือ่สาร
จากเซลหนึง่ไปยงัอกีเซลหนึง่ตอ ๆ กนัไป ระบบการไหล
เวียนของเลือดจะนำเอาออกซิเจนไปเลี้ยงสมอง ซึ่งการ
ทำงานจะเปนไปดวยดีขึ้นอยูกับวามีการนำออกซิเจนและ
สารอาหารไปหลอเลีย้งสมองอยางเพยีงพอสม่ำเสมอ ซึง่สาร
อาหารที่สงเสริมการทำงานของสมองมีดังนี้คือ

1. คารโบไฮเดรตและโปรตนี
พลังงานที่ใชในการทำงานของสมองคือกลูโคส

คารโบไฮเดรตและโปรตีน จะเขาไปเกี่ยวของกับการสราง
ฮอรโมน หรือสารสื่อประสาทที่เรียกวา ซีโรโทนิน  และ
โดพามิน  หากซีโรโทนินมีปริมาณมากจะทำใหสมองเกิด
อาการสงบ การนำน้ำตาลจะเขาไปในกระแสเลือดจะทำให
สมดุลของสารในสมองปรับตัว และโปรตีนจะทำใหสมอง
ตื่นตัวโดยสารตั้งตนสารสื่อสมองที่สำคัญไดแก

- เฟลนลิอะลานนิ ใชในการสรางโดพามนีซึง่ ชวย
ควบคุมการทำงานของกลามเนื้อ การมีสารนี้นอยจะเปน
สาเหตุของโรคพารกินสัน ถามีสารนี้ต่ำเกินไปจะมีผลตอ
อารมณ จะทำใหซึมเศรา โมโหงาย  กรดอะมิโนนี้พบใน
อาหารประเภทถัว่เหลอืง ไข  เนือ้สตัว และธญัพชื

- ทริบโตเฟน ใชในการสรางซีโรโทนินในสมอง
ซึ่งพบในไข เนื้อสัตว กลวยหอม นม และผลิตภัณฑ
ซึ่งซีโรโทนินทำใหสมองสงบ ควบคุมการนอนหลับและ
ความกงัวล ถารางกายทีซ่โีรโทนนิมาก อารมณจะด ีความ
อยากอาหารลดลง ทนความเจบ็ปวดไดมากขึน้ และชวยให
นอนหลบั

- ไทโรซนี ใชในการสรางนอรอพีรแินฟฟน  และ
โดพามีน โดยความชวยเหลือของกรดโฟลิค แมกนีเซียม
เหลก็ และวติามนิบ ี 12 ซึง่พบในนม เนือ้สตัว ปลา และ
ถัว่เมลด็แหง เมลด็ดอกทานตะวนั เมลด็งา

2. กลุมวิตามิน
- กลมุวติามนิ บ ี ซึง่ไดแก วติามนิบ ี 1  บี 2

ไนอะซนิ บ ี6 บ ี12 แพนโธทนีคิ และกรดโพลคิ ชวยปองกนั
สมองเสือ่ม ความจำเลอะเลอืน

วิตามินบีชวยเรงการสงตอขอมูลของเซลสมอง
โดยชวยใหเยื่อหุมรอบ ๆ เซลทำงานเปนปกติ ซึ่งเยื่อหุม
เซลสมองนั้นจะเปลี่ยนพลังงานใหอยูในรูปที่สมองใชควบ
คุมการทำงานของสารสื่อสมองในการที่จะติดตอขอมูล
ฉะนั้น หากบริโภควิตามินบีไมเพียงพอก็จะทำใหสมองได
รับพลังงานไมเพียงพอและอาจทำใหคลื่นสมองผิดปกติ
มอีาการสบัสน ฉนุเฉยีวงาย ความสามารถในการคดิ สมาธิ
และความจำลดลง จากการศกึษาพบวากรดโฟลคิ บ ี6 บี
12 จะชวยกนัทำงานในการลดระดบัโฮโมซสีเตอนิในเลอืด
หากระดบัของโฮโมซสีเตอนิในเลอืดสงูจะลดความจำ และ
การเรยีนรู

- กรดโฟลิคเปนวิตามินที่ชวยใหเซลประสาท
เจรญิเตบิโต การขาดโฟลคิเปนสาเหตหุนึง่ของโรคซมึเศรา
และเปนสารอาหารสำคัญที่ตองใชในการผลิตซีโรโทนินซึ่ง
วิตามิน บี1 มีมากในธัญพืชที่ไมผานการขัดสี เนื้อหมู
ผลติภณัฑจากถัว่เมลด็แหง วติามนิ บ2ี มมีากในนม ไข
เนือ้สตัว วติามนิ บ6ี มมีากในเนือ้สตัว ผลติภณัฑจากถัว่
เมลด็แหง  วติามนิ บ1ี2 มมีากในเนือ้สตัวและ ผลติภณัฑ
สวนกรดโฟลคิมมีากใน เนือ้สตัว ผกัใบเขยีว

- โบรอนเปนสารอาหารหนึ่งที่มีความสำคัญ
เกีย่วกบัการสงกระแสประสาทและสมอง ผทูีบ่รโิภคโบรอน
ต่ำพบวามกีารตอบสนองของประสาทจะเชือ่งชาลง ซึง่มมีาก
ในพชืผกัหลายชนดิ  ถัว่เปลอืกแหง เชน เกาลดั มาคะเด
เมยี  ถัว่เมลด็แหง ถัว่เหลอืง ถัว่เขยีว ถัว่ดำ และ ผลไม
เชน ฝรัง่ พทุรา  ชมพ ูองนุ ฯลฯ

3. เหล็ก  เปนเกลือแรที่ จำ เปนตอการนำ
ออกซเิจนไปเลีย้งเซลสมอง การขาดธาตเุหลก็ทำใหสมาธสิัน้
ไอคิวลดลง การเรียนรูลดลง ซึ่งผูที่มีระดับเหล็กต่ำจะ
เกีย่วของกบัโรคของระบบประสาทได
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4.  โคลนี เปนองคประกอบทีส่ำคญัในเยือ่หมุ
เซลสมองและสารเคมีในสมองดังอะเซทิลโคลีน เปนสาร
สือ่สมอง ซึง่ควบคมุความจำและสตปิญญา ระดบัอะเซทลิ
โคลนีลดลง ทำใหหลงลมื และความสามารถในการคดิลด
ลง ซึง่โคลนีมมีากในจมกูขาวสาล ีไขแดง เครือ่งในสตัว ถัว่
เหลอืง กะหล่ำปล ีกะหล่ำดอก

5. ฟอสฟเทดลิซรีนี เปนสารประกอบทีพ่บในเซล
สมองซึง่อาจชวยเซลสมองนำคลืน่ประสาท เพิม่การสือ่สาร
ภายในสมอง จงึชวยเพิม่ความจำ

6.  สารตานอนมุลูอสิระ เชน วติามนิซ ีวติามนิ
อ ี  เบตาแคโรทนี ซเิลเนยีม เปนตน ชวยปกปองเนือ้เยือ่
สมองจากอนุมูลอิสระซึ่งทำใหเซลสมองเสื่อม ทำใหความ
จำเสือ่ม วติามนิอมีมีากในน้ำมนัเมลด็พชื วติามนิซมีมีาก
ในผกั ผลไมสด เบตาแคโรทนีมมีากในผกัสเีหลอืงสม ผกั
ใบเขียว ซิเลเนียมมีมาในอาหารทะเล กระเทียม ธัญพืช
นอกจากนีย้งัมสีารพฤกษเคมอีืน่ ๆ ในพชืทีม่ฤีทธิเ์ปนสาร
ตานอนมุลูอสิระทีช่วยปองกนัสมองเสือ่ม เชน สารโอพซี ีซึง่
สกัดจากเมล็ดองุน สารสกัดจากใบแปะกวยและสาร
ฟลาโวนอยดในผกัผลไม เชน องนุ ผลไมประเภทเบอรรี่
สตรอเบอรี ่ชาเขยีวเปนตน

7. กรดไลโปอคิ เปนสารทีล่ะลายในไขมนั พบใน
ตบั บรเูออรยสีต  อาจชวยปองกนัอนมุลูอสิระทำลายสมอง

8. มนัปลา หรือ โอเมกา 3 ชวยปองกันความ
จำเสือ่ม ในน้ำมนัปลามกีรดไขมนั DHA (Docosahexa-
noic acid) ซึง่เปนกรดไขมนัโซยาว ทีเ่ปนแบบเดยีวกนักบั
ทีพ่บในเยือ่เซลสมอง ซึง่กรดไขมนันีม้คีวามสำคญัตอการ
พัฒนาสมองและสติปญญาของเด็ก ที่มีมากในปลาทะเล
ชนดิตางๆ

นอกจากนีเ้กลอืแรทีม่สีวนเกีย่วของกบัการทำงาน
ของสมองไดแก สังกะสี ซึ่งพบมากในอาหารทะเล โดย
เฉพาะอยางยิง่ ปลาทะเล หอยนางรม เกลอืแรทีส่ำคญัอกี

ชนิดคือไอโอดีน ซึ่งหากไดรับไมเพียงพอที่จะทำใหเกิด
ปญหาสมองไมพฒันา ทีเ่รยีกวาโรคเออในเดก็ได
         ดงันัน้เพือ่ใหสมองทำงานดมีปีระสทิธภิาพ ควรมี
พฤตกิรรมการบรโิภคเพือ่สงเสรมิการทำงานของสมอง ดงันี้

1. รับประทานอาหารใหเปนเวลา และไมควร
งดอาหารเชา  การรบัประทานอาหารไมเปนเวลาทำใหสมอง
ขาดพลังงานในการทำงานและมื้อเชาเปนมื้อสำคัญมื้อแรก
หลงัตืน่นอน จงึตองการอาหารทีจ่ะชวยการทำงานของสมอง
ซึง่จากการศกึษาพบวาการไมรบัประทานอาหารมือ้เชาจะทำ
ประสทิธภิาพของการเรยีน การทำงาน ลดลง เพราะสมอง
ตองการน้ำตาลกลูโคสเพื่อใชเปนพลังงานอยางสม่ำเสมอ

2. เลือกอาหารไขมันต่ำที่มีคุณภาพ อาหารที่มี
ไขมนัสงูทำใหสมองคดิชาลง สมองเฉือ่ยชา ออนลา ไมสด
ชืน่ เพราะไขมนัเปนสารอาหารทีย่อยไดชา รางกายตองการ
ใชพลังงานไปกับการยอยอาหารไขมันมาก ทำใหเหลือ
พลงังานทีจ่ะแบงปนใหสมองไดไมมากนกั ทัง้นี ้ยงัพบวา
ไขมนัในเลอืดสงูยงักระทบกระเทอืนตอระบบประสาท ทำให
เม็ดเลือดพองตัวชิดกันมากเปนอุปสรรคกั้นขวางมิให
ออกซเิจนผานไปเลีย้งเซลในสมองไดพอเพยีง ทำใหสมอง
เปนรอยถลอกและเกลด็เลอืดแขง็ตวัเปนเหตใุหมอีาหารทาง
ประสาทตาง ๆ โดยเฉพาะอาการซมึเศรา และพฤตกิรรม
กาวราว

3. หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน และ
แอลกอฮอล เพราะ คาเฟอีนมีฤทธิ์กระตุนประสาทใหตื่น
ตวัแตเพยีงชัว่คราวเทานัน้หากบรโิภคมากหลงัจากนัน้จะมี
ผลทำใหสมองตือ้ได การดืม่ชา กาแฟ จะมสีารแทนนนิซึง่
ลดการดดูซมึเหลก็ ทำใหมผีลเสยีตอการทำงานของสมอง
ดงันัน้ การดืม่เครือ่งดืม่ทีม่คีาเฟอนีควรจำกดัไมเกนิวนัละ
2-3 แกว และดื่มระหวางมื้ออาหาร สวนแอลกอฮอลนั้น
สามารถทำลายเซลสมองไดหากดืม่มากๆเปนประจำ
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4. ออกกำลงักายและทำกจิกรรมฝกสมอง  การ
ออกกำลงักายชวยเพิม่การไหลเวยีนของเลอืดไปเลีย้งสมอง
และลดฮอรโมนความเครียดคือคอรติซอลซึ่งทำลายเซล
สมอง การออกกำลังกายทำใหมีการหลั่งสารเอนดอรฟน
หรอืสารความสขุ  และตานความเจบ็ปวดจะเหน็วาเมือ่มกีาร
ออกกำลังกายแลวรูสึกโลงสบายเพราะสมองหลั่งสารเอน
ดอรฟนออกมา ทัง้นีส้ารเอนดอรฟนไมไดเกดิจากการออก
กำลงักายเทานัน้ ยงัมปีจจยัทีท่ำใหเกดิการหลัง่ได เชนการ
กินอาหารเผ็ดจัดก็จะกระตุนได  แตไมแนะนำในคนที่มี
ปญหาของโรคระบบทางเดินอาหาร

5. การดูแลสุขภาพหัวใจถือวาเปนการดูแล
สขุภาพสมองไปดวย  โฮโมซสีเตอนิในเลอืดสงูเพิม่ความ
เสีย่งตอการเกดิโรคหวัใจ ลดความจำ และการเรยีนร ูผทูี่
มปีญหาความดนัโลหติสงูในวยักลางคน จะมคีวามเสีย่งตอ
การมปีญหาหลงลมื ไมสามารถใชความจำไดเมือ่แกตวัลง
มีความเสี่ยงตออัลไซเมอรสูงขึ้น

6 . การพกัผอนและคลายเครยีด การทีฮ่อรโมน
ความเครียดหลั่งออกมานานๆ เชน คอรติซอลจะทำให
สมองไมสามารถจดจำขอมูลใหมๆได  ดังนั้นควรหาวิธี
คลายเครยีดใหเหมาะสม

           ดงันัน้ การบรโิภคอาหารใหครบทกุหมเูพราะไม
มสีารอาหารใดทำหนาทีไ่ดครบถวน   แตหากจะเนนอาหาร
ในการบำรุงสมอง ควรบริโภคคารโบไฮเดรตเชิงซอน
ประเภทขาวซอมมอื ผกัสดสเีขยีว สมเหลอืง  ผลไม ลด
อาหารไขมนั  บรโิภคกรดไขมนัจำเปนและไขมนัไมอิม่ตวั
เชงิเดีย่ว และเชงิซอน รวมถงึกลมุโอเมกา 3 สวนโปรตนี
ควรเลอืกโปรตนีทีม่ปีระโยชนและยอยงาย เชน โปรตนีใน
ปลา ไข นม ถัว่เหลอืง เปนตน ตวัอยางรายการอาหารบำรงุ
สมอง เชน ขาวซอมมอื  แกงจดืสาหรายทะเลเตาห ูหมสูบั
ปลาททูอด  นมสด ในเดก็ สวน วยัรนุ  ผูใหญ ใหเพิ่ม
น้ำพรกิกะป ผกัสด นมไขมนัต่ำ สวนผสูงูอายอุาจเปลีย่น
แปลงจากปลาทอด เปนปลานึง่ แทน ทัง้นีใ้นเดก็สามารถ
บรโิภคไขแดงซึง่เปนอาหารบำรงุสมองไดตามตองการ และ
ผกัควรบรโิภคเปนประจำ แตผใูหญและผสูงูอายคุวรบรโิภค
ไขแดงไมเกนิ สปัดาหละ 3 ฟอง จงึควรเปนปลาทะเลแทน
นอกจากนีค้วรมพีฤตกิรรมสขุภาพทีเ่หมาะสมดวย จงึจะนำ
มาสูการบำรุงรักษาสมองใหสามารถใชงานไดดีตามวัย
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