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Mental-health: Brain Foods that Help You
Concentrate
ผศ.ดร.สุภาพร มัชฌิมะปุระ

ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

สวัสดีคะ ฉบับนี้ IT zone จะขอแนะนําการ
ผสมผสานเทคโนโลยีที่อํานวยความสะดวกกับ
สุขภาพของคนเรานะคะ โทรศัพทมอื ถือในปจจุบนั
คนสวนใหญจะมีกันไมนอยกวาคนละ 1 เครื่อง
จากการที่มีพัฒนาการของเทคโนโลยี 3G/4G สง
ผลใหการถายทอดขอมูลและการประเมินผลเกิด
ขึ้นไดอยางรวดเร็ว การคนควาหาขอมูลตางๆเกิด
ขึ้นไดในพริบตาจากการใชปลายนิ้วเทานั้น การ
ตรวจประเมินสุขภาพ (หมายเลข 1) และอาการ

ตางๆ (หมายเลข 2) สามารถเกิดขึ้นไดโดยผาน
มือถือยีห่ อ ดังยีห่ อ หนึง่ อยางไรก็ตามใหลองเขาไป
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ URL: http://www.
webmd.com/ นะคะ ซึง่ มีอะไรนาสนใจใหตดิ ตาม
หลายอยาง จริงๆแลวในครัง้ นีเ้ ราตองการเนนเรือ่ ง
Mental Health ซึง่ Mental Health ซึง่ เปนหัวขอ
ยอยของ Health A-Z (หมายเลข 3) ของ http://
www.webmd.com เราลองคลิกเขาไปดูดว ยกัน
เลยนะคะ
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โดยในหนา webpage ของ Mental Health
Center ในคอลั ม น ท างด า นซ า ยมื อ จะมี list
รายการหัวขอเกี่ยวกับโรคทางจิตใจและสุขภาวะ
ทางจิตใจที่เกี่ยวของ รวมทั้งการถามตอบปญหา
เกี่ยวกับสุขภาพจิต (Mental Health Questions
and Answers) (หมายเลข 4)

106

สํ า หรั บ คอลั ม น ต รงกลาง จะมี search
engine ใหสืบคนเกี่ยวกับ Mental Health ที่
เราสนใจ (หมายเลข 5) รวมทั้งมี list รายการที่
นาสนใจไวที่สวนตน (หมายเลข 6) โดยมีรายการ
ลาสุด (Latest Headlines) และรายการของหัวขอ
ยอดนิยม (Top Stories) ไวดวยในสวนลางของ
คอลัมน และ สําหรับคอลัมนทางขวามือก็จะเปน
หัวขอ Today in Mental Health (หมายเลข 7)
วันนีเ้ ราจะลองเลือกเขาไปดูรายละเอียดของ
หนึง่ ในสามหัวขอของรายการทีน่ า สนใจ (หมายเลข
6) เพราเราอยากจะทราบวา ไมมสี มาธิ แลวอาหาร
มันสามารถชวยเรือ่ งนีไ้ ดจริงหรือไม ”Can’t concentrate„ Brain foods may help
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เมื่อคลิกการเชื่อมโยงมาที่หนา web ของเรื่อง
ดังกลาว ก็จะมีรายละเอียดเนื้อหาและบอกแหลง
ที่มาของขอมูลในรูปของ drop down menu ที่
ดานลางของเนือ้ หา (หมายเลข 8) และเมือ่ ตองการ
อ า นเนื้ อ หาต อ ไปก็ ใ ห ค ลิ ก เลื อ กสไลด ถั ด ไป
(หมายเลข 9) หรื อ ถ า หากต อ งการอ า นเรื่ อ งที่
เกีย่ วของในเรือ่ งของความจําก็จะอยูท คี่ อลัมนทาง
ดานขวามือ (หมายเลข 10)
เราลองมาดูเนื้อหาโดยสรุปแตอาจไมครบ
ถวนทั้งหมด หากทานผูอานสนใจในรายละเอียด
ก็ลองเขาไปเยี่ยมชมดูนะคะ
คะอยางที่ทุกคนทราบกันดีอยูแลววาสมาธิ
เปนเรื่องจําเปนสําหรับการทํางาน หากไมมีสมาธิ
ก็ไมสามารถจดจออยูก บั งานไดโอกาสทีจ่ ะประสบ
ความสําเร็จก็นอยลงไปตามสมาธิที่มีอยู อาหาร
เสริ ม สุ ข ภาพสมองมี ก ารกล า วอ า งว า สามารถ
เพิ่มความสนใจและมีสมาธิดีขึ้น ทําใหความจํา
ดีขึ้น เพิ่มชวงความใสใจใหยาวนานขึ้นและเพิ่ม
สมรรถนะการทํางานของสมอง เราลองมาดูกันนะ
คะวาจริงๆแลวอาหารจะชวยเรือ่ งสมาธิไดหรือไม?
Caffeine Can Make You More Alert
คาเฟอีนมีฤทธิกระตุนระบบประสาท ทําใหรูสึก
กระปรี้กระเปรา มีสมาธิมากขึ้นแตเปนผลเพียง
ชวงระยะเวลาสั้นๆ พบคาเฟอีนใน กาแฟ ชา โคลา
ช็อกโกแลต เครื่องดื่มชูกําลังหรือเครื่องดื่มที่ให
พลังงานและยาบางตัว ในกรณีทดี่ มื่ คาเฟอีนเขาไป
มากๆจะทําใหรสู กึ ไมสบายเพราะระบบประสาทถูก
เราใหทํางานมากเกินไป
Sugar Can Enhance Alertness นํา้ ตาล
กลูโคสเปนแหลงสารอาหารที่ใหพลังงานที่เพียง

อย า งเดี ย วที่ เ ซลล ส มองสามารถใช ไ ด ดั ง นั้ น
เมื่ อ ดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม ที่ มี นํ้ า ตาลกลู โ คสเป น องค
ประกอบจะชวยใหเกิดความจํา กระบวนการคิด
และประสิ ท ธิ ภ าพการทํ า งานของสมองดี ขึ้ น ได
แตเกิดเพียงในชวงเวลาสั้นๆ อยางไรก็ตามการ
รับประทานแปงหรือนํ้าตาลมากเกินไปแทนที่จะ
เปนผลดีจะเกิดผลเสียตอรางกายไดโดยทําให
อวนและเกิดภาวะเบาหวานตามมาได สงผลให
เกิดอาการแทรกซอนทางประสาทและทําใหความ
จําบกพรองได
Eat Breakfast to Fuel Your Brain
การรับประทานอาหารเชาทําใหเซลลประสาทไดรบั
พลังงานเพียงพอจะสงผลใหมกี ารทํางานของสมอง
ดีขนึ้ แตหากรับประทานนอยเกินไปเซลลสมองจะ
ไดรับพลังงานไมพอจะทําใหไมมีสมาธิ จําไดไม
ดี หรือหากรับประทานอาหารเชามากเกินไปก็จะ
ทําใหงว งซึมไดจากการกระตุน ระบบประสาทพารา
ซิมพาเทติคทีม่ ากเกินไป ดังนัน้ จึงตองรับประทาน
อาหารเชาที่มีคุณภาพในปริมาณที่เหมาะสม โดย
อาหารที่รับประทานควรครบทั้ง 5 หมูและควรมี
เสนใยสูง อุดมดวยแรธาตุ สารตานอนุมูลอิสระ
และ vitamin B, C, E, รวมทั้ง beta-carotene
Get Ready for a Big Day การเตรียมตัว
ใหพรอมในวันสําคัญคือวันที่ตองการสมาธิมากๆ
ควรเริ่มดวยนํ้าผลไมรอยเปอรเซ็นต ธัญพืชและ
เนื้อปลา (ที่มีโอเมกา 3 สูงเชน ปลาแซลมอน) ใน
ปริมาณที่เหมาะสมกับขนาดรางกาย และกาแฟ 1
ถวย รวมทัง้ ควรนอนใหพออยางนอย 8 ชัว่ โมง ดืม่
นํ้าใหเพียงพอ ออกกําลังกาย และทําสมาธิเพื่อให
จิตใจผอนคลายสมองโลงจากความคิดกวนใจ
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หวังวาทานผูอานจะเห็นหลักความจริงที่วา
ทางสายกลางดีที่สุดอะไรที่มากไปหรือนอยไปก็
ยอมไมสงผลดีตอสุขภาพ การรับประทานอาหาร
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การพั ก ผ อ นนอนหลั บ และการออกกํ า ลั ง กาย
สําคัญตอสุขภาพ ทายนีด้ ฉิ นั ขอใหทกุ ทานสุขภาพ
จิตและสุขภาพกายแข็งแรงนะคะ

