

 ⌫    ⌫        

⌦

สมองมีความสำคัญในการทำหนาทีค่ วบคุมการทำงานของรางกายเกือบทุกสวน และเปนหนวยความจำของคนเรา
ซึง่ สมองจะเจริญเติบโตตัง้ แตอยใู นครรภแมจนกระทัง่ ถึง 6 ขวบ หลังจากนัน้ สมองมีการพัฒนาตอไปแตไมไดพฒ
ั นาขนาด
โภชนาการเปนสวนหนึง่ ทีม่ ผี ลตอการทำงานของสมอง การบริโภคอาหารจึงมีความสำคัญมาก สารอาหารทีส่ ำคัญไดแก 1)
คารโบไฮเดรต ใหน้ำตาล ซึง่ เปนอาหารของสมอง 2) โปรตีน ซึง่ มีหลายชนิดทีส่ ำคัญ เชน เฟนิลอลานิน ทริบโตเฟน และ
ไทโรซีน 3) วิตามินทีส่ ำคัญคือกลมุ วิตามินบี (บี1 บี2 บี6 บี12 ไนอะซิน แพนโธทีนคิ และกรดโฟลิค) 4) เหล็ก 5) โคลีน
6) ฟอสฟาทิดลิ ซีรนี 7) สารตานอนุมลู อิสระ (วิตามิน ซี อี เบตาแคโรทีน ซิเลเนียม ฯลฯ ) 8) กรดไลโปอิค 9) น้ำมันปลา
ทัง้ นี้ พฤติกรรมในการบริโภคเพือ่ ใหการทำงานของสมองไดดี ควรปฏิบตั ดิ งั นีค้ อื 1) รับประทานอาหารใหเปนเวลา และ
ไมควรงดอาหารเชา 2) เลือกอาหารไขมันต่ำและมีคุณภาพ 3) หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนและแอลกอฮอล 4)
ออกกำลังกายและทำกิจกรรมฝกสมอง 5) การดูแลสุขภาพหัวใจ จะเห็นไดวา การบริโภคอาหารใหครบถวนมีการออกกำลังกาย
ทีเ่ หมาะสม และฝกการใชสมองเปนประจำ จะชวยทำใหสมองมีการทำงานตลอดเวลา ไมเสือ่ มสภาพเร็วเกินไปกอนวัยชรา
สมองเปนอวัยวะทีส่ ำคัญทีทำหนาทีค่ วบคุมการ
ทำงานของรางกายเกือบทุกสวน และเปนหนวยเก็บความจำ
ของคนเรา ซึง่ สมองจะมีการเจริญเติบโตมากในชวง 10-18
สัปดาหของการตั้งครรภ ดังนั้น ชวงนี้เปนชวงที่แมควร
ไดรบั อาหารทีม่ คี ณ
ุ คาทางโภชนาการทีด่ ี ซึง่ การพัฒนาจะมี
มากในชวงทีอ่ ยใู นครรภจนถึงอายุ 2 ขวบ เปนการพัฒนา
ในดานขนาด และอายุ 2-6 ขวบ จะพัฒนาดานคุณภาพ คือ
สมองพัฒนาในเรือ่ งการทำงาน การรับรู สังเกตเห็นวาเด็ก
ชวง 2-6 ขวบ จะจำไดแมน และหลัง 6 ขวบไปแลวจนถึง
วัยชรา สมองก็มกี ารพัฒนาตัวเองไปตลอดเวลา แตไมได
พัฒนาดานขนาด สมองมีการพัฒนาในการเรียนรู ดานความ

ฉลาด จากการสะสมประสบการณมากขึน้ แตเมือ่ เริม่ เขาสู
วัยชราจะเกิดปญหาภาวะสมองเสื่อมเกิดความเฉื่อยชาใน
การเรียนรู ความจำ ดังนัน้ วิธที ดี่ ที สี่ ดุ ทีจ่ ะทำใหสมองมีการ
ทำงานดีอยูเสมอแมจะอายุมาก คือการดูแลสุขภาพอยาง
ถูกวิธอี ยางสม่ำแสมอ ซึง่ โภชนาการจะมีสว นสำคัญในการ
ทำงานของสมองดวย อาหารมีความสำคัญในการเสริมสราง
การทำงานของเซลลประสาท หากขาดสารอาหารเพียงบาง
ชนิดจำนวนเล็กนอยก็ทำใหความจำลดลงได ในการทำงาน
ของเซลล ส มองจะมี ส ารเคมี ที่ เ รี ย กว า สารสื่ อ สมอง
(neurotran smitters) เชน ซีโรโทนิน (Serotonin) โดพามิน
(dopamine) และกรดแกรมม า อะมิ โ นบิ ว ทิ ริ ค
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(gamma-amino butyric acid- GABA) ซึง่ ชวยสือ่ สาร
จากเซลหนึง่ ไปยังอีกเซลหนึง่ ตอ ๆ กันไป ระบบการไหล
เวียนของเลือดจะนำเอาออกซิเจนไปเลี้ยงสมอง ซึ่งการ
ทำงานจะเปนไปดวยดีขึ้นอยูกับวามีการนำออกซิเจนและ
สารอาหารไปหลอเลีย้ งสมองอยางเพียงพอสม่ำเสมอ ซึง่ สาร
อาหารที่สงเสริมการทำงานของสมองมีดังนี้คือ
1. คารโบไฮเดรตและโปรตีน
พลังงานที่ใชในการทำงานของสมองคือกลูโคส
คารโบไฮเดรตและโปรตีน จะเขาไปเกี่ยวของกับการสราง
ฮอรโมน หรือสารสื่อประสาทที่เรียกวา ซีโรโทนิน และ
โดพามิน หากซีโรโทนินมีปริมาณมากจะทำใหสมองเกิด
อาการสงบ การนำน้ำตาลจะเขาไปในกระแสเลือดจะทำให
สมดุลของสารในสมองปรับตัว และโปรตีนจะทำใหสมอง
ตื่นตัวโดยสารตั้งตนสารสื่อสมองที่สำคัญไดแก
- เฟลนิลอะลานิน ใชในการสรางโดพามีนซึง่ ชวย
ควบคุมการทำงานของกลามเนื้อ การมีสารนี้นอยจะเปน
สาเหตุของโรคพารกินสัน ถามีสารนี้ต่ำเกินไปจะมีผลตอ
อารมณ จะทำใหซึมเศรา โมโหงาย กรดอะมิโนนี้พบใน
อาหารประเภทถัว่ เหลือง ไข เนือ้ สัตว และธัญพืช
- ทริบโตเฟน ใชในการสรางซีโรโทนินในสมอง
ซึ่งพบในไข เนื้อสัตว กลวยหอม นม และผลิตภัณฑ
ซึ่งซีโรโทนินทำใหสมองสงบ ควบคุมการนอนหลับและ
ความกังวล ถารางกายทีซ่ โี รโทนินมาก อารมณจะดี ความ
อยากอาหารลดลง ทนความเจ็บปวดไดมากขึน้ และชวยให
นอนหลับ
- ไทโรซีน ใชในการสรางนอรอพี ริแนฟฟน และ
โดพามีน โดยความชวยเหลือของกรดโฟลิค แมกนีเซียม
เหล็ก และวิตามินบี 12 ซึง่ พบในนม เนือ้ สัตว ปลา และ
ถัว่ เมล็ดแหง เมล็ดดอกทานตะวัน เมล็ดงา
2. กลุมวิตามิน
- กลมุ วิตามิน บี ซึง่ ไดแก วิตามินบี 1 บี 2





ไนอะซิน บี 6 บี 12 แพนโธทีนคิ และกรดโพลิค ชวยปองกัน
สมองเสือ่ ม ความจำเลอะเลือน
วิตามินบีชวยเรงการสงตอขอมูลของเซลสมอง
โดยชวยใหเยื่อหุมรอบ ๆ เซลทำงานเปนปกติ ซึ่งเยื่อหุม
เซลสมองนั้นจะเปลี่ยนพลังงานใหอยูในรูปที่สมองใชควบ
คุมการทำงานของสารสื่อสมองในการที่จะติดตอขอมูล
ฉะนั้น หากบริโภควิตามินบีไมเพียงพอก็จะทำใหสมองได
รับพลังงานไมเพียงพอและอาจทำใหคลื่นสมองผิดปกติ
มีอาการสับสน ฉุนเฉียวงาย ความสามารถในการคิด สมาธิ
และความจำลดลง จากการศึกษาพบวากรดโฟลิค บี 6 บี
12 จะชวยกันทำงานในการลดระดับโฮโมซีสเตอินในเลือด
หากระดับของโฮโมซีสเตอินในเลือดสูงจะลดความจำ และ
การเรียนรู
- กรดโฟลิคเปนวิตามินที่ชวยใหเซลประสาท
เจริญเติบโต การขาดโฟลิคเปนสาเหตุหนึง่ ของโรคซึมเศรา
และเปนสารอาหารสำคัญที่ตองใชในการผลิตซีโรโทนินซึ่ง
วิตามิน บี1 มีมากในธัญพืชที่ไมผานการขัดสี เนื้อหมู
ผลิตภัณฑจากถัว่ เมล็ดแหง วิตามิน บี2 มีมากในนม ไข
เนือ้ สัตว วิตามิน บี6 มีมากในเนือ้ สัตว ผลิตภัณฑจากถัว่
เมล็ดแหง วิตามิน บี12 มีมากในเนือ้ สัตวและ ผลิตภัณฑ
สวนกรดโฟลิคมีมากใน เนือ้ สัตว ผักใบเขียว
- โบรอนเป น สารอาหารหนึ่ ง ที่ มี ค วามสำคั ญ
เกีย่ วกับการสงกระแสประสาทและสมอง ผทู บี่ ริโภคโบรอน
ต่ำพบวามีการตอบสนองของประสาทจะเชือ่ งชาลง ซึง่ มีมาก
ในพืชผักหลายชนิด ถัว่ เปลือกแหง เชน เกาลัด มาคะเด
เมีย ถัว่ เมล็ดแหง ถัว่ เหลือง ถัว่ เขียว ถัว่ ดำ และ ผลไม
เชน ฝรัง่ พุทรา ชมพู องนุ ฯลฯ
3. เหล็ ก เป น เกลื อ แร ที่ จำเป น ต อ การนำ
ออกซิเจนไปเลีย้ งเซลสมอง การขาดธาตุเหล็กทำใหสมาธิสนั้
ไอคิวลดลง การเรียนรูลดลง ซึ่งผูที่มีระดับเหล็กต่ำจะ
เกีย่ วของกับโรคของระบบประสาทได
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4. โคลีน เปนองคประกอบทีส่ ำคัญในเยือ่ หมุ
เซลสมองและสารเคมีในสมองดังอะเซทิลโคลีน เปนสาร
สือ่ สมอง ซึง่ ควบคุมความจำและสติปญ
 ญา ระดับอะเซทิล
โคลีนลดลง ทำใหหลงลืม และความสามารถในการคิดลด
ลง ซึง่ โคลีนมีมากในจมูกขาวสาลี ไขแดง เครือ่ งในสัตว ถัว่
เหลือง กะหล่ำปลี กะหล่ำดอก
5. ฟอสฟเทดิลซีรนี เปนสารประกอบทีพ่ บในเซล
สมองซึง่ อาจชวยเซลสมองนำคลืน่ ประสาท เพิม่ การสือ่ สาร
ภายในสมอง จึงชวยเพิม่ ความจำ
6. สารตานอนุมลู อิสระ เชน วิตามินซี วิตามิน
อี เบตาแคโรทีน ซิเลเนียม เปนตน ชวยปกปองเนือ้ เยือ่
สมองจากอนุมูลอิสระซึ่งทำใหเซลสมองเสื่อม ทำใหความ
จำเสือ่ ม วิตามินอีมมี ากในน้ำมันเมล็ดพืช วิตามินซีมมี าก
ในผัก ผลไมสด เบตาแคโรทีนมีมากในผักสีเหลืองสม ผัก
ใบเขียว ซิเลเนียมมีมาในอาหารทะเล กระเทียม ธัญพืช
นอกจากนีย้ งั มีสารพฤกษเคมีอนื่ ๆ ในพืชทีม่ ฤี ทธิเ์ ปนสาร
ตานอนุมลู อิสระทีช่ ว ยปองกันสมองเสือ่ ม เชน สารโอพีซี ซึง่
สกั ด จากเมล็ ด องุ น สารสกั ด จากใบแปะก ว ยและสาร
ฟลาโวนอยดในผักผลไม เชน องนุ ผลไมประเภทเบอรรี่
สตรอเบอรี่ ชาเขียวเปนตน
7. กรดไลโปอิค เปนสารทีล่ ะลายในไขมัน พบใน
ตับ บรูเออรยสี ต อาจชวยปองกันอนุมลู อิสระทำลายสมอง
8. มันปลา หรือ โอเมกา 3 ชวยปองกันความ
จำเสือ่ ม ในน้ำมันปลามีกรดไขมัน DHA (Docosahexanoic acid) ซึง่ เปนกรดไขมันโซยาว ทีเ่ ปนแบบเดียวกันกับ
ทีพ่ บในเยือ่ เซลสมอง ซึง่ กรดไขมันนีม้ คี วามสำคัญตอการ
พัฒนาสมองและสติปญญาของเด็ก ที่มีมากในปลาทะเล
ชนิดตางๆ
นอกจากนีเ้ กลือแรทมี่ สี ว นเกีย่ วของกับการทำงาน
ของสมองไดแก สังกะสี ซึ่งพบมากในอาหารทะเล โดย
เฉพาะอยางยิง่ ปลาทะเล หอยนางรม เกลือแรทสี่ ำคัญอีก



ชนิดคือไอโอดีน ซึ่งหากไดรับไมเพียงพอที่จะทำใหเกิด
ปญหาสมองไมพฒ
ั นา ทีเ่ รียกวาโรคเออในเด็กได
ดังนัน้ เพือ่ ใหสมองทำงานดีมปี ระสิทธิภาพ ควรมี
พฤติกรรมการบริโภคเพือ่ สงเสริมการทำงานของสมอง ดังนี้
1. รับประทานอาหารใหเปนเวลา และไมควร
งดอาหารเชา การรับประทานอาหารไมเปนเวลาทำใหสมอง
ขาดพลังงานในการทำงานและมื้อเชาเปนมื้อสำคัญมื้อแรก
หลังตืน่ นอน จึงตองการอาหารทีจ่ ะชวยการทำงานของสมอง
ซึง่ จากการศึกษาพบวาการไมรบั ประทานอาหารมือ้ เชาจะทำ
ประสิทธิภาพของการเรียน การทำงาน ลดลง เพราะสมอง
ตองการน้ำตาลกลูโคสเพื่อใชเปนพลังงานอยางสม่ำเสมอ
2. เลือกอาหารไขมันต่ำที่มีคุณภาพ อาหารที่มี
ไขมันสูงทำใหสมองคิดชาลง สมองเฉือ่ ยชา ออนลา ไมสด
ชืน่ เพราะไขมันเปนสารอาหารทีย่ อ ยไดชา รางกายตองการ
ใชพลังงานไปกับการยอยอาหารไขมันมาก ทำใหเหลือ
พลังงานทีจ่ ะแบงปนใหสมองไดไมมากนัก ทัง้ นี้ ยังพบวา
ไขมันในเลือดสูงยังกระทบกระเทือนตอระบบประสาท ทำให
เม็ ด เลื อ ดพองตั ว ชิ ด กั น มากเป น อุ ป สรรคกั้ น ขวางมิ ใ ห
ออกซิเจนผานไปเลีย้ งเซลในสมองไดพอเพียง ทำใหสมอง
เปนรอยถลอกและเกล็ดเลือดแข็งตัวเปนเหตุใหมอี าหารทาง
ประสาทตาง ๆ โดยเฉพาะอาการซึมเศรา และพฤติกรรม
กาวราว
3. หลี ก เลี่ ย งเครื่ อ งดื่ ม ที่ มี ค าเฟอี น และ
แอลกอฮอล เพราะ คาเฟอีนมีฤทธิ์กระตุนประสาทใหตื่น
ตัวแตเพียงชัว่ คราวเทานัน้ หากบริโภคมากหลังจากนัน้ จะมี
ผลทำใหสมองตือ้ ได การดืม่ ชา กาแฟ จะมีสารแทนนินซึง่
ลดการดูดซึมเหล็ก ทำใหมผี ลเสียตอการทำงานของสมอง
ดังนัน้ การดืม่ เครือ่ งดืม่ ทีม่ คี าเฟอีนควรจำกัดไมเกินวันละ
2-3 แกว และดื่มระหวางมื้ออาหาร สวนแอลกอฮอลนั้น
สามารถทำลายเซลสมองไดหากดืม่ มากๆเปนประจำ
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4. ออกกำลังกายและทำกิจกรรมฝกสมอง การ
ออกกำลังกายชวยเพิม่ การไหลเวียนของเลือดไปเลีย้ งสมอง
และลดฮอรโมนความเครียดคือคอรติซอลซึ่งทำลายเซล
สมอง การออกกำลังกายทำใหมีการหลั่งสารเอนดอรฟน
หรือสารความสุข และตานความเจ็บปวดจะเห็นวาเมือ่ มีการ
ออกกำลังกายแลวรูสึกโลงสบายเพราะสมองหลั่งสารเอน
ดอรฟน ออกมา ทัง้ นีส้ ารเอนดอรฟน ไมไดเกิดจากการออก
กำลังกายเทานัน้ ยังมีปจ จัยทีท่ ำใหเกิดการหลัง่ ได เชนการ
กินอาหารเผ็ดจัดก็จะกระตุนได แตไมแนะนำในคนที่มี
ปญหาของโรคระบบทางเดินอาหาร
5. การดู แ ลสุ ข ภาพหั ว ใจถื อ ว า เป น การดู แ ล
สุขภาพสมองไปดวย โฮโมซีสเตอินในเลือดสูงเพิม่ ความ
เสีย่ งตอการเกิดโรคหัวใจ ลดความจำ และการเรียนรู ผทู ี่
มีปญ
 หาความดันโลหิตสูงในวัยกลางคน จะมีความเสีย่ งตอ
การมีปญ
 หาหลงลืม ไมสามารถใชความจำไดเมือ่ แกตวั ลง
มีความเสี่ยงตออัลไซเมอรสูงขึ้น
6 . การพักผอนและคลายเครียด การทีฮ่ อรโมน
ความเครียดหลั่งออกมานานๆ เชน คอรติซอลจะทำให
สมองไมสามารถจดจำขอมูลใหมๆได ดังนั้นควรหาวิธี
คลายเครียดใหเหมาะสม





ดังนัน้ การบริโภคอาหารใหครบทุกหมเู พราะไม
มีสารอาหารใดทำหนาทีไ่ ดครบถวน แตหากจะเนนอาหาร
ในการบำรุ ง สมอง ควรบริ โ ภคคาร โ บไฮเดรตเชิ ง ซ อ น
ประเภทขาวซอมมือ ผักสดสีเขียว สมเหลือง ผลไม ลด
อาหารไขมัน บริโภคกรดไขมันจำเปนและไขมันไมอมิ่ ตัว
เชิงเดีย่ ว และเชิงซอน รวมถึงกลมุ โอเมกา 3 สวนโปรตีน
ควรเลือกโปรตีนทีม่ ปี ระโยชนและยอยงาย เชน โปรตีนใน
ปลา ไข นม ถัว่ เหลือง เปนตน ตัวอยางรายการอาหารบำรุง
สมอง เชน ขาวซอมมือ แกงจืดสาหรายทะเลเตาหู หมูสบั
ปลาทูทอด นมสด ในเด็ก สวน วัยรนุ ผูใหญ ใหเพิ่ม
น้ำพริกกะป ผักสด นมไขมันต่ำ สวนผสู งู อายุอาจเปลีย่ น
แปลงจากปลาทอด เปนปลานึง่ แทน ทัง้ นีใ้ นเด็กสามารถ
บริโภคไขแดงซึง่ เปนอาหารบำรุงสมองไดตามตองการ และ
ผักควรบริโภคเปนประจำ แตผใู หญและผสู งู อายุควรบริโภค
ไขแดงไมเกิน สัปดาหละ 3 ฟอง จึงควรเปนปลาทะเลแทน
นอกจากนีค้ วรมีพฤติกรรมสุขภาพทีเ่ หมาะสมดวย จึงจะนำ
มาสูการบำรุงรักษาสมองใหสามารถใชงานไดดีตามวัย
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