วธกระตนการเผาผลาญอาหารของรางกาย
---------------------เขยนโดย Anna Magee
แปลและเรยบเรยงโดยนางสาวกาญจนา พลแกว
เรามกเขาใจวา เมอเราอายมากขน metabolism ของรางกายจะลดลงท%าใหเราอวนขน ทงท'จร(งแลวตวเรา
นนแหละเป,นตนเหตแหงความอวน ดงค%ากลาวท'วา you are what you eat ดงนน ในชวงเทศกาลป5ใหมท'ใกลจะถง
น' เราคงไมตามใจปากอ'กตอไป แลวบอกตวเองวาคอยลดน%าหนกหลงป5ใหม ควรหนมาท%าความเขาใจกบ
metabolism และการเพ(ม metabolism ของรางกายเราด'กวา
Metabolism หร"อการเผาผลาญอาหาร
หมายถ#งการเปล$ยนแปลงทางเคมท'(งหมดท$เก)ดข#(นในเซลล,เพ-$อการด/ารงชว)ต การส'งเคราะห,สารต2างๆ
การสลายสารอาหาร การท/างานของกลามเน-(อ และ การน/ากระแสประสาท ฯลฯ ซ#$งแบ2งได ๒ ประเภท
๑. อะนาบอล)ซ#ม (anabolism) หร-อ กระบวนการสราง เปBนกระบวนการต2างๆ ท$เก$ยวของก'บการ
ส'งเคราะห,สารอ)นทรย,ขนาดใหญ2จากสารโมเลกCลเลDก และจ/าเปBนตองใชพล'งงานท$มอย2ภายในเซลล,
๒. คะตาบอล)ซ#ม (catabolism) หร-อ กระบวนการสลาย เปBนกระบวนการต2างๆ ท$เก$ยวของก'บการสลาย
สารอ)นทรย,ท$มขนาดใหญ2 ใหเปBนสารท$มขนาดเลDก และจะไดพล'งงานออกมาดวย
ไดมการพ)จารณาการเปล$ยนแปลงท$ซ'บซอนในกระบวนการเผาผลาญอาหารซ#$งรก'นว2าท/าใหการเผาผลาญ
ไขม'นของร2างกายชาลงตามอายC ขณะน(น'กว)จย' ทางโภชนาการไดเปIดเผยขอมลออกมาเลDกนอยแต2มประส)ทธ)ผล
อย2างน2าอ'ศจรรย,ถ#งว)ธการกระตCนการเผาผลาญอาหารอกคร'ง(
Dr. Dan Benardot น'กว)จ'ยทางโภชนาการแห2ง Georgia State University กล2าวว2า ท2ามกลางความค)ด
ท$ผ)ดๆ จ/านวนมากเก$ยวก'บการเผาผลาญอาหารค-อ ความเช-$อว2าการเผาผลาญอาหารชาลงในฤดหนาว อ'นท$จร)งแลว
ระบบการเผาผลาญอาหารของเราย'งคงเหม-อนเด)มตลอดปV แต2เราเคล-อ$ นไหวชาลงและน'ง$ มากข#น( ในอากาศท$หนาวเยDน
เราท/าใหขดความสามารถในการเผาผลาญไขม'นของร2างกายชาลงดวยการละเลย
Dr. Benardot กล2าวว2า ปWจจ'ยท$ย)$งใหญ2ท$สดC ประการเดยวท$มอ)ทธ)พลต2อการเผาผลาญอาหารซ#$งอางอ)งจาก
อ'ตราท$ร2างการเปล$ยนแปลงพล'งงานความรอน (calorie) จากอาหารไปเปBนพล'งงานค-อ เน"#อเย"$อกลามเน"#อไรไขม'น
Dr. Benardot ย'งกล2าวว2า ไขม'นตองการพล'งงานความรอนจ/านวนนอยมากเพ-$อมชว)ตอย2 แต2กลามเน-(อมากกว2าท$เรา
ตองการพล'งงานความรอนในการเผาผลาญ โดยแทจร)งแลว เน-(อเย-$อกลามเน-(อใชพล'งงานความรอนในแต2ละว'น
ถ#งรอยละ ๑๖-๒๒ แมกระท'$งขณะท$เราไม2ไดท/าอะไรเลย อย2างไรกDตาม ถ#งแมว2าการฝ[กความแขDงแรงแบบเบาๆ
เพยงส'ปดาห,ละ ๒ คร'ง( จะช2วยกระตCนส'ดส2วนของกลามเน-อ( ต2อไขม'น กDไม2ไดหมายความว2าว)ธการเพ-อ$ ท/าให
กระบวนการเผาผลาญอาหารชาลงจะสน'บสนCนการเสร)มสรางร2างกายอย2างผท$เล2นกฬาเปBนอาชพเท2าน'(น การออก
ก/าล'งกาย อย2างสม$/าเสมอ ณ เวลาใดเวลาหน#$งของว'นจะช2วยกระตCนมวลกลามเน-(อและการเผาผลาญอาหาร โดย
แทจร)งแลว ค/าแนะน/าของ Dr. Benardot กรณท$คCณไม2ท/าอะไรเลยค-อ เคล-$อนไหวใหมากข#(นและบ2อยข#(น การ
ออกก/าล'งกาย ตามทฤษฎท$เพยงพอตองมเหง-$อออก ใชเวลาอย2างนอย ๓๐ นาท ๕ คร'ง( ต2อส'ปดาห,
วธการตอไปน#ไดร'บการพ)สจน,ย)$งข#(นว2าสามารถกระตCนกลไกการเผาผลาญไขม'นของร2างกายท'(งในระหว2าง
ฤดกาลเฉล)มฉลองและตลอดปV

-๒ร'บประทานอาหารแตเชา ร'บประทานอาหารบอยๆ
ส2วนใหญ2เราร'บรว2า การอดอาหารเชาเปBนสตรในการเพ)$มน(/าหน'ก และการศ#กษาพบว2า ผหญ)งซ#$งอดอาหาร
ม-(อน( ๔ คร'(ง และอดอาหารม-(อเชาหน#$งในสองดเหม-อนว2าจะท/าใหอวนข#(นมากกว2าผท$รบ' ประทานอาหารเชา
จนถ#งทCกว'นน(กDย'งเปBนท$กระจ2างช'ด แต2เราส2วนมากกDย'งคงเช-$อว2าการออกก/าล'งกายก2อนร'บประทานอาหารเชา
ในขณะท$ทองว2างช2วยกระตCนการเผาผลาญอาหาร ตามแนวค)ดของ Benardot เปBนส)$งท$ตรงก'นขามเปBนความจร)ง
กรณท$คCณออกก/าล'งกายในขณะท$ทองว2าง เม-$อน(/าตาลในเล-อดต$/าสCดเน-$องจากไม2ไดร'บประทานอาหารเปBนเวลา
๘ ช'ว$ โมง ร2างกายของคCณถกบ'งค'บใหสรางน(/าตาลกลโคสจากกรดอะม)โนท$ไม2จ/าเปBนชน)ดหน#$งท$รา2 งกายสามารถ
ส'งเคราะห,ข#(นเองได (amino acid alanine) ซ#$งเปBนสารท$พบในกลามเน-(อ กล2าวอกน'ยหน#$งค-อ แทนท$จะเผาผลาญ
ไขม'น การออกก/าล'งกายในขณะท$ทองว2างกล'บช2วยเผาผลาญมวลกลามเน-(อท$ไรไขม'น สสารจ/านวนมากในร2างกาย
ของคนเราตองการการเผาผลาญไขม'นอย2างมประส)ทธ)ภาพระยะยาว เพยงแค2น(/าผลไม ๑ แกวก'บขนมปWงปIeง ๑ แผ2น
ก2อนออกก/าล'งกายกDเพยงพอต2อการปfองก'นร2างกายของเราจากการใชมวลกลามเน-(อเพ-$อเปBนพล'งงาน ด'งน'(น หล'งจาก
ออกก/าล'งกาย กDใหทานอาหารอย2างพอเหมาะ การมโปรตนในอาหารเชาไดแสดงใหเหDนว2า ช2วยการเผาผลาญไขม'น
ภายหล'งร'บประทานอาหารถ#งรอยละ ๓๕ โดยอาจเปBนเน-(ออะไรกDไดจากถวยขาวตมขนาดเลDก พรอมก'บใส2ถ'$ววอ
ลน'ทเพ)$มในโยเก)รต, ส/าเรDจรป ไข2ตม ๒ ฟอง และขนมปWงท$ท/าจากแปfง whole wheat (brown bread) ๑ แผ2น
Dr. Mark Hyman น'กเขยนแห2งหน'งส-อพ)มพ, New York Times ผเขยนเร-อ$ ง การเผาผลาญอาหารสงสCด
ซ#$งเปBนหน'งส-อท$ขายดท$สดC กล2าวว2า ใหร'บประทานอาหารอย2างสม$/าเสมอส/าหร'บอาหารท$ตกคาง การกระท/าน(จะเพ)$ม
ความรอนในการเผาผลาญอาหารและเผาไหมพล'งงานความรอนภายหล'งการร'บประทานอาหาร การร'บประทาน
อาหารอย2างสม$/าเสมอช2วยกระตCนการเก)ดความรอนในร2างกายท$มผลต2ออาหารดวยความพยายามเพยงเลDกนอย
โดยอางถ#งผลกระทบการเผาผลาญพล'งงานซ#$งถกท/าลายลงเน-$องจากร2างกายของเราย2อยอาหารท$ร'บประทานเขาไป
และเปล$ยนเปBนพล'งงาน ตามแนวค)ดของ Hyman ผลกระทบท$ย)$งใหญ2ท$สCดท$คณ
C สามารถสรางระบบการเผาผลาญ
อาหารของร2างกายค-อ การร'บประทานอาหาร ๓ ม-(อและอาหารว2าง ๒ ม-(อต2อว'น เขากล2าวว2า กรณท$ดเหม-อนจ/านวน
ม-(ออาหารจะมากไป อย2าว)ตกก'งวล หากคCณร'บประทานอย2างสม$า/ เสมอ ส'ดส2วนของอาหารท$คณ
C ร'บประทานจะนอยลง
โดยธรรมชาต) ระบบการเผาผลาญอาหารของร2างกายจะท/าหนาท$ไดดข#(น ด'งน'(นคCณจะรส#กห)วนอยลง ตองแน2ใจว2า
อาหารและอาหารว2างประกอบดวยโปรตนบางชน)ดในรปของปลาแซลมอน ไก2 ชส ผลไมแหงเปล-อกแขDงและเมลDดพ-ช
ท$ร'บประทานได ไก2งวงเปBนแหล2งโปรตนท$ส/าค'ญ ด'งน'(นใหบร)โภคไก2งวงเพ-$อการท/างานของห'วใจ
ด"$มชาเขยว
เราร'บรก'นมานานว2าคาเฟอนจ/านวนเลDกนอยช2วยใหขดความสามารถการเผาผลาญไขม'นเพ)$มข#(น (แมว2าการ
ด-$มกาแฟมากกว2า ๒ ถวยต2อว'นจะส2งผลตรงก'นขาม) แต2สว2 นผสมของสารลดน(/าหน'กในชาเขยวไม2ใช2คาเฟอนแต2เปBน
คาเตช)น (catechins) ซ#$งไดใหแหล2งพล'งงานความรอนท$เปBนผลจากสารตานอนCมลอ)สระในชาเขยว จากการศ#กษา
ของญ$ปนCo พบว2า ผชายท$ดม-$ ชาอ2หลง (ชาด/า) ท$ผสมก'บชาเขยว ๓ ถวยต2อว'น (ด-ม$ ๑ ถวยหล'งร'บประทานอาหารแต2ละ
ม-อ( เปBนเวลา ๖ ส'ปดาห,) ช2วยกระตCนระบบการเผาผลาญอาหารและท/าใหด'ชนมวลกาย (Basal Mass Index- BMI
เป,นว(ธ'หนงของการประเม(นปร(มาณไขมนในรางกายท'น(ยมใชกนทวไป เพอประเม(นภาวะอวนผอมในบคคลอาย
ตงแต ๒๐ ป5ขนไป) ลดต$/าลงอย2างมน'ยส/าค'ญ ใหลองด-$มชาเขยวอ)นทรย, (organic) ตรา Clipper ใส2มะนาวจาก
หางสรรพส)นคา

-๓มงส1สารอนทรย2 (organic)
ใครจะค)ดว2าผลแอปเปIeลคCณภาพต$/าจะรบกวนกระบวนการเผาผลาญไขม'นของคCณ ถาแอปเปIeลไดร'บการพ2น
ยาก/าจ'ดศ'ตรพ-ชจ/านวนมากกDจะท/าใหเก)ดกรณท$กล2าวขางตน น'กว)จ'ยชาวแคนาดาไดรายงานว2า คนท$ลดน(/าหน'กดวย
สารออร,กาโนคลอรน (Organochlorine: สารพ(ษจากยาก%าจดศตรIพชซงสะสมอยIในเซลลKไขมน) ส2วนใหญ2มประสบการณ,
เลวรายกว2าการลดลงตามปกต)ของกระบวนการเผาผลาญอาหารขณะท$ลดน(า/ หน'ก Fiona Kirk น'กโภชนาการกล2าวว2า
“ยาก/าจ'ดศ'ตรพ-ชพบในผลไมและผ'ก สารเคมต'วอ-$น เช2น Polychlorinated Biphenyls- PCBs (กลมของสารเคม'
จ%าพวกสารอ(นทร'ยKท'ม'คลอร'นเป,นสวนประกอบ ความเป,นพ(ษของพ'ซ'บ' ไมม'แบบเฉ'ยบพลน แตจะสะสมในรางกาย
ท'ละเลMกนอยเป,นเวลานานจนเก(ดอาการเรอรงและอาจเก(ดเป,นมะเรMง ) และปรอทพบในปลาท$เล(ยงในไร2นาเก$ยวของ
ก'บประส)ทธ)ภาพของต'บและต2อมไทรอยด, โดยท'(งสองอว'ยวะมความส/าค'ญต2อระบบการเผาผลาญอาหาร”
ตามแนวค)ดของ Hyman สารพ)ษ (toxins) หลายชน)ดย'งท/าลายไมโตคอนเดรย (mitochondra) ซ#ง$ เปBนศนย,กลางการ
เผาผลาญไขม'นในเซลล,ทกC เซลล,ของร2างกาย ท/าใหความสามารถในการเผาผลาญพล'งงานลดลง ด'งน'น( กรณซ-อ( ลกพช
แอzปเปIลe พร)กหวาน ผ'กค#น$ ช2าย เนคทารน (ลกทอ) สตรอเบอร$ ผ'กกาดหอม ผ'กขม กระหล$า/ ปล องCน2 และลกแพร,
ซ#ง$ มการใชยาก/าจ'ดศ'ตรพ-ชสงสCด จ#งควรเล-อกซ-อ( ผ'ก- ผลไม organic
ร'บประทานไขม'นชนดด
Dr. Hyman กล2าวว2า ไขม'นทCกชน)ดไม2ไดถกสรางอย2างเท2าเทยมก'น ไขม'นบางชน)ดเปBนไขม'นท$มประโยชน,
ส/าหร'บเรา รวมท'(งช2วยในการลดน(/าหน'กอย2างแทจร)ง ไขม'นอ-$นๆ ท/าใหเรากล2าวเก)นจร)ง ไขม'นชน)ดเลว เช2น ไขม'น
ทรานส, ท$พบในอาหารห2อกล'บได และขนมเคกท$ผ2านกระบวนการแปรรป บ)สก)ต และอาหารส/าเรDรปประกอบดวย
ไขม'นพ-ชชน)ด hydrogenated เปล$ยนยนส,ทเ$ ผาผลาญไขม'นท/าใหยากต2อการลดน(/าหน'ก ในทางตรงก'นขาม ไขม'น
ชน)ดดกระตCนยนส,ในร2างกายเราซ#ง$ เพ)ม$ การเผาผลาญอาหาร ช2วยการเผาผลาญไขม'นมากข#น( ท/าใหระด'บน(า/ ตาลในเล-อด
สมดCล สCดยอดของไขม'นชน)ดดค-อ กรดไขม'นโอเมกา ๓ แหล2งท$ดท$สCดค-อ ปลาเฮอร)งธรรมชาต) ปลาซาร,ดนและปลา
แอนโชว$ เมลDดปอ (flaxseeds) และน(/าม'น วอลน'ท ฟWกทอง และเมลDดปoาน (hemp) ถาคCณก/าล'งคนหาปลาท$มน(/าม'น
ใหพยายามเล-อกสารอ)นทรย, หร-อของจากธรรมชาต) เพราะว2าปลาท$เล(ยงในฟาร,มโดยท'ว$ ไปมสารเคมท$ทา/ ใหการเผาผลาญ
อาหารลดลงจ/านวนสง เช2น ปรอทและ PCBs
ไขม'นชน)ดดล2าสCดท$สรางความต-น$ เตนใหก'บผเช$ยวชาญค-อ MCTs หร-อไขม'นไตรกลเซอไรด,ชน)ด medium
chain ซ#$งในเบ-(องตนพบในน(/าม'นมะพราว การศ#กษาคร'ง( หน#$งในวารสารโภชนาการ น(/าม'น MCTs ถกใชเปBนน(/าสล'ด
หร-อใชปรCงอาหารซ#$งช2วยใหร2างการเผาผลาญพล'งงานไดดข#(น Naomi Beinhart น'กโภชนว)ทยาผซ#$งท/างานในการ
ร'กษาประชาชนท$มภาวะน(/าหน'กเก)น แนะน/าใหใชน(/าม'น MCTs แทนเนยเพ-$อท/าม'ฟฟIนแครนเบอร,รใ$ นเทศกาลร-น$ เร)ง
ไม2ตองใชความพยายามในการก)นใหนอยลงหร-อต'ดอาหารท$เราชอบในช2วงเทศกาลคร)สต,มาส แต2ใหแทนท$เนยดวยน(า/ ม'น
มะพราว หร-อว)ธอย2างง2ายๆ โดยใส2นา(/ ม'น MCTs ๑ ชอนโตzะในสมทต(อาหารเชาท$ทา/ มาจากน(า/ นมถ'ว$ เหล-อง flaxseeds
และผลไมสดเปBนว)ธการส/าค'ญเพ-อ$ เพ)ม$ ไขม'นชน)ดดในการน/าพล'งงานเขาส2รา2 งกายประจ/าว'น โดยแทบจะไม2ไดส'งเกต
ด"$มน#9าเย:น
กฏขอแรกของการจ'ดการน(า/ หน'กค-อ ด-ม$ น(า/ เพ)ม$ ข#น( แต2การศ#กษาของเยอรมนปVทแ$ ลวพบว2า การด-ม$ น(า/ เยDน
ว'นละ ๖ แกวสามารถเพ)ม$ การเผาผลาญอาหารประมาณ ๕๐ แคลอรต2อว'น ซ#ง$ cereal ๑ ถวยใหนอยมาก แต2ตลอดปV
จะท/าใหเพ)ม$ การลดน(า/ หน'กถ#ง ๕ ปอนด, ทฤษฎค-อ ร2างกายตองท/างานเพ)ม$ ข#น( เพ-อ$ ท/าใหน(า/ เยDนอCน2 ข#น( เม-อ$ น(า/ เยDนเขาส2
ร2างกาย ด'งน'น( จ#งเผาผลาญพล'งงานเพ)ม$ ข#น( อย2างไรกDตาม พ#งระว'งว2าไม2ควรเก)น ๑.๕ ล)ตรต2อว'นเน-อ$ งจากจ/านวนน(า/
เยDนท$มากเก)นไปจะเพ)ม$ ความกดด'นในการท/าหนาท$ของไต

-๔ใสเคร"$องเทศเพ$มข?#น
Kirk กล2าวว2า ชอบอาหารรสจ'ดม'(ย ถ#งเวลาท/าตามใจแลว ถาอาหารรสจ'ดท/าใหคCณมเหง-$อกDพส) จน,ไดถ#ง
“การก2อพล'งงานความรอนของอาหารน'(น” (การสรางความรอนอย2างแทจร)ง) ท$มผลต2อการเผาผลาญอาหารของ
ร2างกาย ในการศ#กษาก'บผหญ)ง ไทยพบว2า พร)กเพ)$มอ'ตราการเผาผลาญอาหารอย2างท'นทรอยละ ๒๐ และคงอย2เปBน
เวลา ๓๐ นาท แต2ไม2ใช2แค2พร)กและพร)กปoนเท2าน'(น ท$สามารถเพ)$มการเผาผลาญอาหารภายหล'งร'บประทาน เรDวๆ น(
อบเชย ข)ง ม'สตาร,ด horseradish (พ-ชตระกลกะหล/$าน)ยมน/าไปท/าผล)ตภ'ณฑ,แทนวาซาบ)) และขม)(น ถกพบว2า
มผลเปBนต'วก2อความรอนเหม-อนก'นในการเปIดระบบการสรางความรอน กระตCนการเผาผลาญอาหารของร2างกาย
โดยแทจร)งขณะท$คณ
C ร'บประทานและภายหล'งจากน'น( ส/าหร'บส)ง$ แรกท$ใชเร)ม$ ตนการเผาผลาญอาหาร ใหลองบดข)งสดเบาๆ
ใส2ในน$/าอC2น ๑ ไปนต, (ประมาณ ๒ ถวย) เต)มอบเชยแหงและพร)กปoน รวมท'(งน(/ามะนาวคร#ง$ ซก (การกระท/าน(เหม-อน
น(/ายาลางต'บ และดมากถาคCณผ2อนผ'นข#(นโดยใส2ในแอลกอฮอล,) และบร)โภคก2อนอาหารเชา
เตมพล'งงาน
แมว2าผเช$ยวชาญย-นกราน ไม2มยาครอบจ'กรวาลท$จด' การการเผาผลาญไขม'นอย2างรวดเรDว แต2อาหารเสร)ม
บางอย2างไดแสดงใหเหDนว2าท/างานอย2างค2อยเปBนค2อยไปพรอมก'บกระบวนการเผาผลาญอาหารและฮอร,โมนของ
ร2างกายเราเพ-$อเสร)มผลของการออกก/าล'งกายอย2างสม$/าเสมอและอาหารท$สมดCล ไดแก2
CLA หร-อ Conjugated Linoleic Acid (เปBนกรดไขม'นโครงสรางพ)เศษอย2ในกลC2มกรดไขม'นจ/าเปBน) เปBน
สารท$เก)ดข#(นตามธรรมชาต)ในเน-(อส'ตว,และอาหารท$เปBนผล)ตภ'ณฑ,จากนมท$อดC มไปดวยไขม'น น'กว)ทยาศาสตร,ชาวน
อรเวย,จาก the Link Medical Research Centre พบว2า ผท$มภาวะน(า/ หน'กเก)นและผท$เปBนโรคอวนปานกลางซ#ง$ ร'บ
ประทาน CLA ๓.๔ กร'มต2อว'น เปBนเวลา ๖ เด-อน แสดงผลการสญเสยไขม'นในร2างกายส2วนบนอย2างมน'ยส/าค'ญ
อย2างไรกDตาม ตามแนวค)ดของ Anita Ellis น'กโภชนาการกล2าวว2า ถ#งแมว2า CLA ไดร'บการพ)สจน,ว2า กระตCนมวล
กลามเน-(อไรไขม'นของร2างกาย แต2ควรร'บประทานพรอมก'บการออกก/าล'งกายอย2างนอย ๓๐ นาท ๕ คร'ง( ต2อส'ปดาห,
โครเมยม Patrick Holdford น'กโภชนาการกล2าวว2า สารน(พบในแปfงโฮลวต ขนมปWง และพาสตา รวมท'(ง
พ-ชจ/าพวกถ'$ว ผลไมแหงเปล-อกแขDง เมลDดพ-ช หน2อไมฝร'ง$ และเหDด โครเมยมเปBนสารส/าค'ญในการควบคCมสมดCลของ
ระด'บน(/าตาลในเล-อดของร2างกาย โดยปกต)ผท$ขาดโครเมยม จะกระหายของหวานและคาร,โบไฮเดรตท$ข'ดสและเปBน
คาร,โบไฮเดรตเช)งเด$ยว โครเมยมท/างานโดยควบคCมน$/าตาลในเล-อดของร2างกาย และสามารถช2วยลดความตองการ
ไขม'นและน(/าตาล รวมถ#งความอยากอาหารท$ไม2ด มการศ#กษา ๒ กรณ ท$จ'ดท/าข#(น ณ Bemidji State university
ในร'ฐ Minnesota ท$แสดงใหเหDนว2า อาหารเสร)มโครเมยมย'งช2วยสรางกลามเน-(อและเผาผลาญไขม'น ว)ตาม)นท$ด
ส2วนใหญ2ประกอบดวยโครเมยม ๓๐ ไมโครกร'ม แต2เราสามารถช2วยร'กษาสมดCลน(/าตาลในเล-อดและลดความอยาก
อย2างรวดเรDวข#(นดวยการร'บประทานโครเมยม ๒๐๐-๔๐๐ ไมโครกร'ม โดยเฉพาะอย2างย)$ง ขณะท$คCณตองเผช)ญก'บ
การจ'ดเล(ยงส)$งล2อใจตลอดว'นหยCด
HCA (หร-อ hydroxycitric acid สารส/าค'ญในสมแขก) Holdford กล2าวว2า ฟWงดเหม-อนก'บส)$งท$คณ
C พบใน
แบบฟอร,มประก'น อ'นท$จร)งแลว HCA สก'ดจากเปล-อกแหงของผลไมประเภทมะขามท$ไดมการศ#กษาผลกระทบในผท$
ระด'บไขม'นชน)ดไตรกลเซอไรด,หร-อโคลเลสเตอรอลในเล-อดสง โดยการร'บประทานเปBนอาหารเสร)ม HCA ท/างาน
โดยการย'บย'ง( เอDนไซม,ทเ$ ปล$ยนน(า/ ตาลจากอาหารเปBนไขม'น การทดลองเม-อ$ เรDวๆ น( โดย the University of Maastricht
ในเนเธอร,แลนด, ย-นย'นว2า HCA ท/าหนาท$เปBนสารระง'บความอยากอาหารท$มประส)ทธ)ภาพ ช2วยลดน(/าหน'กโดยไม2ม
ผลขางเคยงท$เปBนอ'นตราย

-๕ภาวะหงCดหง)ด คCณอาจใชเวลา ๑ ช'ว$ โมงตอนเชาในสถานออกก/าล'งกาย จากน'(นน'$งเฉ-$อยอย2ท$โตzะเปBนเวลา
๗ ช'ว$ โมง โดยมการจ/าแนกความค)ดซ2อนเรนเก$ยวก'บความตองการเผาผลาญไขม'นของร2างกาย ลองค)ดดอกคร'ง(
การศ#กษา ณ Mayo Clinic ร'ฐ Minnesota พบว2า หน#$งในปWจจ'ยท$น2าเช-$อถ-อท$สดC ในการจ/าแนกคนอวนจากคนผอม
ค-อ จ/านวนการเผาผลาญพล'งงานดวยก)จกรรมท$ไม2ใช2การออกก/าล'งกาย หร-อ NEAT (Non- Exercise Activity
Thermogenesis) ท$คนเหล2าน'(นบรรจCในแต2ละว'น NEAT เปBนว)ถทางท$ไม2ธรรมดาของการพด การอย2ไม2สCข
การบ)ดต'ว การเคาะน)(วเบาๆ การใชเวลาท/าในส)$งท$ไม2เปBนแก2นสาร ส)$งเหล2าน'(นแอบซ2อนในก)จกรรมประจ/าว'น
ท$ไม2ต'(งใจซ#$งคนส2วนใหญ2ประพฤต)โดยไม2ไดตระหน'ก กรณอากาศเยDนท/าใหคCณเล-$อนการออกก/าล'งกาย คCณย'งสามารถ
ท/างานก'บ NEAT มากข#(นในการด/ารงชว)ตในฤดหนาว แมกระท'$งเปBนเพยงการท/าใหร2างกายอบอC2น Kirk แนะน/าว2า
ขณะท$คณ
C เฝfาดรายการโทรท'ศน,สยองขว'ญ ลองหมCนเคร-$องควบคCมความรอนลง ๑-๒ องศา จากน'(น ระบบร2างกาย
ของคCณจะถกบ'งค'บเคล-$อนไหวมากข#(นเพ-$อใหคงความอC2นไว
ระบายไขม'นออกไป Charlotte Watts น'กโภชนาการกล2าวว2า เคยสงส'ยบางม'(ยว2าท/าไมคCณรส#กห)วจ'ด
ภายหล'งจากการใชเวลาท/างานไม2กช$ '$วโมงในงานท$มความด'นสง ฮอร,โมนความเครยด เช2น คอร,ต)ซอล และ
อะดรนาล)นท$ท/ารายว)ตาม)นบ ท/าใหอยากอาหารมากข#(น ในรปแบบการฆาตกรรมโดยเฉยบพล'น ค-อ คาร,โบไฮเดรต
สขาวและของหวาน Hyman กล2าวว2า แต2ม'นไม2ไดส)(นสCดแค2น'(น คอร,ต)ซอลย'งท/าใหร2างกายของเรามความไวต2อ
leptin นอยลง leptin ค-อฮอร,โมนซ#$งบอกสมองว2าเราอ)$ม ความเครยดกDกระตCนระบบประสาท sympathetic
ของสมองซ#$งตอบสนองต2อส)$งคCกคามท$ส'มผ'สโดยการเพ)$มระด'บน(/าตาลในเล-อด ท/าใหสะสมไขม'นเพ)$มข#(นและท/าให
การเผาผลาญอาหารลดลง ด'งน'(น เม-$อเราเครยด ไม2ใช2แค2ท/าใหอ'ตราการเผาผลาญอาหารลดลงเท2าน'(น ย'งท/าใหเรา
ตองการบร)โภคอาหารมากข#(น
ถงเวลาหรอยงในการท%าความรIจกรางกายเราใหมากขน หลงอานว(ธ'การท'กลาวมาขางตนไปทดลองใชดIนะ
หลายๆ ว(ธ'ทกลาวมาอาจเคยท%
'
าแลวแตไมเขาใจจงไมประสบความส%าเรMจ ลองดIอ'กครงและท%าความเขาใจไปในตว
ดงภาษ(ตท'วา where there's a will, there's a way (ความพยายามอยIท'ไหน ความส%าเรMจอยIท'นน) ไมวาเทศกาล
ไหนๆ กMบยน
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