
ชะลอวัย คุมน้ำ หนัก ต้านอักเสบ
ด้วย

แพลนต์เบสต์
ทำ ไมเราต้องกลัวอาการอักเสบเรื้อรัง

และทำ ไมเราต้องคุมน้ำ หนัก 

นั่นก็เพราะว่า 

ความอักเสบที่เกิดขึ้นในระดับเซลล์

และน้ำ หนักที่ล้นเกินจำ เป็น 

ทำ ให้ร่างกาย หลอดเลือด เซลล์เรา

แก่ก่อนวัย ไม่อ่อนเยาว์และสดใส

รวมถึงเป็นเหตุให้เกิดโรคจากไลฟ์สไตล์

...มาเรียนรู้ ว่ากินอะไร ต้านอักเสบ

และคุมน้ำ หนัก ได้ถาวร 

แถมเป็นอาหารไทยๆ อร่อยถูกปากแน่นอน

ก่อนหน้านี้ คุณเพชรทนงเน้นทานเนื้อวัว (เนื้อแดง) เป็นแหล่ง
โปรตีนหลัก โดยทานถึงวัน 1 กก. และทานข้าวขาวเป็นแหล่ง
คาร์บหลักค่ะ ส่งผลให้ค่าอักเสบเรื้อรังพุ่งทะยานไปเกือบ 60 
ทั้งๆ ที่คนสุขภาพปกติ ค่านี้ไม่ควรเกิน 1 เท่านั้น

จากการปรับเปล่ียนแล้ว กล้ามเน้ือคุณเพชรทนงเท่าเดิม 
ร่างกายลีนข้ึน และค่าอักเสบลดลงมาต�่ากว่า 1  เหลือเพียง 
0.97 เท่าน้ัน สิ่งท่ีปรับคือ คุณเพชรทนงทานอาหารจากพืช 
กินขมิ้นเป็นประจ�าทุกวัน และปรับจาก นมวัว มาเป็น Nuzest 
Pea Protein ซ่ึงเป็นเวย์จากพืช ท�าจากถ่ัวลันเตายุโรปสีทอง 
ท่ีมีค่าโปรตีนกรัมต่อกรัมเทียบเท่าเวย์ มีกรดอะมิโนจ�าเป็น
ครบ แต่สะอาดปลอดภัยกว่านมชงจากนมสัตว์ เพราะไม่มี
คอเลสเตอรอล ไม่มีน�้าตาล ส่งผลให้ค่าคอเลสเตอรอล ลดลง
อย่างมีนัยยะส�าคัญย่ิง ภายในเวลาเพียง 30 วันเท่าน้ัน  เพ่ือนๆ 
อาจสงสัยว่า ท�าไมเราต้องกลัว “การอักเสบ” ล่ะ

หนังสือออนไลน์เล่มน้ี เป็นการสรุปการทดลอง กินอาหารแพลนต์เบสต์เป็นเวลา 
30 วัน ส�าหรับนักกีฬาอาชีพ คือ คุณเพชรทนง ซ่ึงเป็นนักมวยอาชีพ มีแมทช์ชก
นอกประเทศไทยเป็นหลัก และยังได้เป็นเจ้าของเข็มขัดแชมป์โลกอันดับ 2 อีกด้วย 
โดย ดร. ชลิดา เถาว์ชาลี ซึ่งจบปริญญาเอก จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และท�า
วิจัยเรื่อง อาหารไทยแพลนต์เบสต์ต้านอักเสบ ได้มาดูแลออกแบบเมนูอาหารและ
เลือกวัตถุดิบอาหารแพลนต์เบสต์ โปรตีนสูง (ตามท่ีคุณเพชรนงต้องการ) และ 
ต้านอักเสบสงู (เพราะคุณเพชรทนงมีค่าอักเสบในร่างกายสงูมาก) ให้ตลอดท้ังการ
ทดลองนี้ จากต้นจนจบ 

ค�าตอบคือ การอักเสบแบบเรือ้รงัน้ัน ท�าให้เราแก่เรว็ เสือ่มเรว็ 
และเสีย่งกับโรคท่ีเป็นอันตรายถึงชีวิตได้หลายโรค การกินอา
หารไทยๆ ท่ีต้านอักเสบในระดบัเซลล์ได้อย่างเป็นประจ�า เป็น
ไลฟ์สไตล์ และสม�่าเสมอ เป็นสิ่งส�าคัญมากจริงๆ ค่ะ

ความรู ้ตรงน้ี ไม่เพียงจะท�าให้หน้าตาเราดูอ่อนเยาว์ มี
พลังงานสดใสเพ่ิมมากข้ึน แต่มันยังท�าให้เราอ่อนเยาว์ไปถึง
ระดับเซลล์ ลดความเสี่ยงโรค ต่างๆ ลดโอกาสท่ีเราจะตาย
เร็ว ต้องจากคนท่ีเรารักและรักเราไปก่อนเวลาอันสมควรอีก
ด้วย

ดังน้ัน ขอให้เพ่ือนๆ ลองอ่านหนังสือเล่มน้ีดูและน�าไอเดีย
วัตถุดิบ เมนูอาหารไปปรับใช้นะคะ รวมถึง
อย่าพลาด ดูคลิปเต็ม ท่ี ดร. ชลิ
ดา มาแชร์ความรู ้ในทุกแง่มุม 
ในช่องยูทูบ Noodee Brain-
Works ด้วยค่ะ รับรองว่า ได้
ความรู ้เต็มท่ีไปปรับเปล่ียน
อาหารการกินได้แบบง่ายๆ ทันที 
วันนี้เลย

และขอให้ทุกคนสขุภาพด ีแข็งแรง ปลอดภัย
จากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวง



ดร. นก ชลิดา เถาว์ชาลี ตันติพิภพ นางสาวไทยปี 
2541 ปัจจุบันคือผู้เชี่ยวชาญด้านชะลอวัยและฟื้นฟู
สุขภาพด้วยอาหารไทย Plant Based ต้านอักเสบ 
ได้ท�าการศึกษาปริญญาเอกในหัวข้อเรื่อง ผลของ
อาหารไทย Plant Based ต้านอักเสบในเรือ่งของการ
ลดค่าอักเสบ โรค NCD หรือ  
Non – Communicable Diseases 
(กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง) ได้แก่
- โรคอ้วน
- ไขมันในเลือดสูง
- ความดันโลหิตสูง
- เบาหวาน
- Alzheimer
- มะเร็ง

จากการศึกษาได้พบว่าอาหารไทย 
Plant Based ต้านโรค NCD ได้จริง 
ช่วยเพิ่มการเผาผลาญ การส�ารวจค่า 
Body Mass Index หรือค่า BMI คือ
ค่าดัชนีมวลกายของร่างกาย ใช้เป็น
มาตรฐานในการประเมินภาวะอ้วนหรอื
ผอมในผู้ใหญ่อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป ซึ่ง
ค�านวณได้จาก 

ดัชนีมวลกาย
 (BMI)  = น�า้หนักตัว (กิโลกรมั)
   ส่วนสูง (เมตร)2
 

“อาหารไทย Plant 
Based ต้านโรค 
N C D  ไ ด ้ จ ริ ง 
ช ่วยเพิ่มการเผา
ผลาญ”

ในคนเอเชียค่า (BMI) เกิน 23 ถือว่าน�้าหนักเกิน
มาตรฐานแล้ว แต่ท้ังน้ีท้ังน้ันต้องดจูากมวลกล้ามเน้ือ
โดยรวมของร่างกายด้วยเช่นกัน การอ้วนท่ีอันตราย
ท่ีสุด คืออ้วนแบบลงพุงมีไขมันในช่องท้องท่ีหนา 
(Visceral Fat) ส่วนอัตรการแก่เร็วที่สุดและเสียชีวิต
เร็วที่สุดมาจากค่าอักเสบเรื้อรังในร่างกาย

อาหารต้านอักเสบ ได้แก่ อาหารเมดิเตอร์เรเนียน, 
Okinawa Diet และ Plant Based ปัจจุบันการกิน
แบบยืดหยุ่นคือไม่ได้ทาน Plant Based 100% แต่
มีทานปลา หรืออาหารทะเลด้วยนิดหน่อย เรียกว่า 
Flexitarian คือการทานแบบยืดหยุ่น

วัตถุดิบหลักของไทยที่มีฤทธิ์ต้านอักเสบสูง 
ได้แก่ 
- ขม้ินชันสีเหลือง (ผงกะหรี่ยังไม่เท่าขม้ินชัน) เมนู
อาหารที่ประกอบด้วยขมิ้นชัน เช่น แกงเหลือง แกงคั่ว 
คั่วกลิ้ง คั่วชะพลู เป็นต้น 
- กระเทียม (กลุม่สามเกลอ รากผกัชี กระเทียม พรกิไทย)
- หอม (แขก, ขาว, ม่วง)
- กล้วยทุกชนิด 
- สับปะรด เช่นแกงคั่วสับปะรด
- กลุ่ม Citrus เช่น ตะไคร้ มะกรูด มะนาว ส้มโอ ฯลฯ
- ข้าวไรซ์เบอร์รี่ มีสาร Anthocyanin คือสารกลุ่มของ
เม็ดสีท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติในพืช เป็นสารสีแดง สี
ม่วงท่ีมีในบลูเบอร์รี่ อัญชัญ เชอร์รี่ องุ่น ทับทิม สต
รอว์เบอรร์ี่ กระเจี๊ยบแดง กะหล�า่ม่วง เป็นต้น สามารถ
ช่วยลดอักเสบ ขยายหลอดเลอืด ชะลอความเสือ่มของ
เซลล์ ช่วยลดอัตราเสีย่งการเกิดโรคหวัใจและเส้นเลือด
อุดตันในสมองด้วยการยับย้ังไม่ให้เลอืดจับตัวเป็นก้อน 



- ถ่ัวด�ามีสาร Anthocyanin ท่ี
สามารถลดค่าอักเสบได้
- ผักตะกูลกะหล�่า Cruciferous 
vegetables เช่น กะหล�า่ปลี กะหล�า่
ปม ผักกาด บรอคโคลี เคล คะน้า 
เป็นต้น 
ดัง น้ัน พริกแกงไทยมีฤทธิ์ต ้าน
อักเสบสูงมากโดยเฉพาะพริกแกง
ใต้ท่ีมีรสชาติเผ็ดร้อน ในการทาน 
Plant Based อาหารไทยต้านอักเสบ
น้ันสามารถใช้ขนุนอ่อนหรือหัวปลี
แทนเน้ือหมู ปลา ไก่ได้ เพราะเน้ือ
สัตว์สีแดงไม่ว่าจะเป็นเน้ือหมู แกะ 
เป็ดสร้างความอักเสบได้เท่ากันทุก
ชนิดไม่เฉพาะเพียงเนื้อวัวเท่านั้น 

ประเภทของการอักเสบ
1. อักเสบแบบเฉียบพลัน เช่น มีดบาด ปวด บวม แดง ร้อน พอง หนอง เกิดข้ึน
รวดเร็วและมักจะหายได้เองภายใน 2-3 วัน
2. อักเสบแบบเรือ้รงั คือการอักเสบท่ัวร่างไม่มีอาการใดๆ คงอยู่เป็นระยะเวลานาน
หลายเดือนหรือหลายปี รู้ได้จากการตรวจเลือดเท่าน้ัน มีปัจจัยหลายอย่างท่ีท�าให้
เกิดภาวะอักเสบเรื้อรัง ได้แก่ อาหาร สารพิษจากสิ่งแวดล้อม น�้าหนักเกิน และ
ความเครียด เป็นต้น
*ค่าอักเสบเรื้อรัง วัดได้จากค่า Hs – CRP => High Sensitivity, C – Reactive 
Protein                                 
การตรวจเลือดประจ�าปีจะมีการตรวจค่าไขมันทั้ง 4 เป็นมาตรฐานอยู่แล้ว ได้แก่
- Cholesterol
- Triglyceride
- HDL – C
- LDL – C

การประเมินค่าของน�้าตาลสะสม (HbA1C) ใช้เกณฑ์ ดังนี้
น้อยกว่า 5.7mg%    5.7mg% - 6.4mg%  มากกว่าหรือเท่ากับ 6.5mg%
ค่าปกติ ไม่เป็นเบาหวาน          มีความเสี่ยงเป็นเบาหวาน เป็นโรคเบาหวาน

การตรวจหาค่าอักเสบใน
ร่างกายชนิดต่างๆ 

การค่าตรวจค่าน�้าตาลในเลือด
HbA1C   คือการตรวจระดับน�้าตาลสะสมในเลือด
ตลอดระยะเวลา 2-3 เดือนท่ีผ่านมา ถ้าเราได้รับ
อาหาร ท่ีมีปริมาณน�้าตาลมากเกินความต้องการท่ี
ร่างกายจะน�าไปใช้ น�า้ตาลบางส่วนท่ีเหลือในเลือดจะ
ไปจับกับเม็ดเลือดแดงจนมีปรมิาณฮิลโมโกลบิน เอ วัน 
ซี เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 

การตรวจค่าอักเสบทั่วทั้งร่างกาย
Hs – CRP High Sensitivity, C – Reactive Pro-
tein (CRP) คือโปรตีนชนิดหน่ึงซ่ึงพบได้ในเลือด เป็น
โปรตีนชนิดท่ีร่างกายสร้างข้ึนมาเพื่อตอบสนองต่อ
การอักเสบ ซ่ึงอาจมีระดับสูงข้ึนเม่ือร่างกายมีการ
อักเสบแต่ไม่สามารถบอกสาเหตุหรอือวัยวะท่ีเกิดการ
อักเสบ และไม่สามารถบอกได้ว่าภาวะอักเสบน้ันเกิด
แบบเฉียบพลนัหรอืเรือ้รงัจ�าเป็นต้องอาศัยประวัติการ
ตรวจร่างกายและการตรวจอื่นๆ ประกอบ



การตรวจหลอดเลอืดหวัใจและสมอง
Homocysteine โฮโมซิสทีน เป็นตัวช้ีวัด
ความเสี่ยงการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ 
เป็นการตรวจวัดค่า Homocysteine ในเลือด         
Homocysteine เป็นสารท่ีก่อให้เกิดความเสยี
หายต่อผนังด้านในหลอดเลือดโดยตรง ถ้ามี 
Homocysteine ในเลือดเพิ่มสูงข้ึนเป็นเวลา
นานติดต่อกัน ผนังด้านในหลอดเลือดจะเริ่ม
ขรุขระ และเริ่มมีตะกรันไขมันมาสะสม ใน
ท่ีสุดก็จะเกิดการอุดตันหรือตีบแคบลง ซ่ึง
จะส่งผลเสียต่อหลอดเลือดท่ัวร่างกาย โดย
เฉพาะอย่างย่ิงหลอดเลือดท่ีมีขนาดเล็ก เช่น
หลอดเลือดหวัใจน�าไปสูภ่าวะกล้ามเน้ือหวัใจ
ตายจาการขาดเลือด

การตรวจไขมันในเลือด
Lipid Profile คือการตรวจวัดค่าไขมัน
ในเลือดเพื่อท่ีจะทราบค่าองค์ประกอบ
ที่ส�าคัญของไขมันทุกตัวในกระแสเลือด
ว่าอยู่ในระดับที่ผิดปกติหรือไม่ เป็นการ
ตรวจค่าไขมัน 5 ชนิดคือ
1. Cholesterol
2. Triglycerides
3. Low Density Lipoprotein (LDL)
4. High Density Lipoprotein (HDL)
5. Very Low – Density Lipoprotein 
Cholesterol (VLDL)
*เราสามารถน�าค่า Lipid Profile และ
ค่าน�้าตาลในเลือด น�าสัดส่วนมาเทียบ
กัน ถ้าเกิน 2 แปลว่ามีค่าอักเสบเรื้อรัง 
จากน้ันค่อยไปตรวจในเชิงลึกอีกที คือ 
Hs – CRP และ Homocysteine การ
ตรวจ 2 ชนิดน้ีจะท�าให้เราทราบว่า
ร่างกายเรามีการอักเสบมากน้อยแค่ไหน
ในการลดค่าอักเสบในร่างกายต้องงด
ดื่มเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอลล์และงด
น�้าตาล เพราะการดื่มแอลกอฮอลล์
เปรียบเหมือนการดื่มน�้าเชื่อม 



*HFCS คือ High Fructose Corn Syrup คือ
น�้าเช่ือมท่ีได้จากข้าวโพดชนิดฟรุกโตส เป็นสาร
ให้ความหวานท่ีสกัดมาจากข้าวโพดโดยผ่าน
กระบวนการทางเคมีเพื่อเปลี่ยนโครงสร้างของ
กลูโคสให้เป็นฟรุกโตส เป็นน�้าตาลสังเคราะห์ท่ี
ท�าให้เกิดโรคร้ายต่างๆ เช่น โรคหัวใจ ความดัน 
เบาหวาน คือน�า้ตาลเคมีท่ีเม่ือทานไปแล้วร่างกาย
จะไม่สามารถน�าไปย่อยเป็นพลังงานได้จะถกูเกบ็
สะสมอยู่ท่ีตับ ท�าให้เกิดไขมันพอกตับและหลาย
โรคร้ายตามมาได้

*ค่าอักเสบเร้ือรังในร่างกาย
จะสามารถระเบิดหรือปะทุข้ึนมาได้เม่ือ
ไหร่ ให้ดูว่าอวัยวะส่วนไหนในร่างกายท่ี
เป็นจุดอ่อน เช่น ถ้าเป็น
- สมองอาจเป็น Alzheimer หรอืโรคเก่ียว
กับปลายประสาท หลอดประสาทแข็ง 
เป็นต้น 
- หัวใจ/หลอดเลือด อาจป็น Stroke
- ตับ อาจเป็นตับอักเสบ
- ไทรอยด์ต�่าก็มาจากค่าอักเสบเช่นกัน ช่องทางการติดต่อร้าน Healthy Tasty by Chef ขวัญ

• Line: @healthybytasty, @healthyplantbased
• FB:   @healthytastydelivery
• Website: www.healthytastyclubbyht.com
• IG:  healthybytasty 

การตรวจยีน Genetic Mapping 
คือการตรวจยีนพันธุกรรม ตรวจโดยการ 
Swap ทางกระพุ้งแก้ม (เมื่อตรวจเสร็จแล้ว
จะได้เป็นเอกสารพิมพ์เขียวออกมา) ในการ
ตรวจยีนเราสามารถทราบว่า
- อวัยวะต่างๆในร่างกายมีจุดอ่อนตรงไหน
บ้าง
- ในกรณีท่ีมีแนวโน้มว่าจะเป็นมะเร็ง จะ
ทราบได้ว่าร่างกายสามารถรบัคีโมได้หรอืไม่
- ในกรณเีจ็บป่วยสามารถเลือกย่ีห้อและระบุ
ช่ือเคมีของยาได้เลย สามารถบอกได้ว่ายาน้ี
จะเข้ากับร่างกายได้หรือไม่
- รู้จุดอ่อน จุดแข็งของยีนเราที่เราได้รับมา

Dexa Scan คือเครื่องตรวจมวลกระดูก ไขมัน กล้ามเนื้อ วัดได้จาก

BMI =   Body Mass  

Height
                                                                                                                                                                                                     

%Body Fat ปริมาณไขมันในร่างกายที่แท้จริง
*ตัวอย่างอาหารท่ีมีแคลเซียมปริมาณสูง เสริมสร้างมวลกระดูกให้แข็งแรง เช่น 
ใบชะพลู กะปิ (กุ้ง, เคย) เห็ดสารพัดชนิด เทมเป้ แกงเหลือง แกงเลียง น�้าพริก
ลงเรือ ห่อหมกปลาช่อนใบยอ น�้าพริกอ่อง (ใช้ถั่วเน่าแทนน�้าปลาได้) เป็นต้น



*อาหารที่คนทั่วไปแพ้มากท่ีสุด 

ได้แก่ นมวัว แป้งสาลี (กลูเตน) 

ยีสต์ ถั่วลิสง ถั่วเหลือง 

* Fodmap คอื การปรบั
การกินเพ่ือหาอาหารที่
แพ้ ตัดอาหารท่ีคนแพ้เป็น
จำนวนมาก

*ควรบรโิภคผักให้หลากหลาย 

ทานผักสีรุง้ หลกีเลีย่งการกนิ

ซ�า้ๆ จะทำให้ร่างกายได้ Reac-

tion เหมือนเดิม

*คนท่ีแพ้ยีสต์ควรหลีก

เ ล่ียงอาหารประเภท 

ซีอิ๊ว เบียร์ ของหมัก

ต่างๆ สามารถใช้ Hi-

malayan Salt แทน

ซีอิ๊วได้

*ในกรณีที่ทานอาหาร 

Plant Based แล้วค่า

เลือด ค่าอักเสบดีขึ้นแต่

มีการเสียมวลกล้ามเนื้อ 

ควรออกกำลังกายเพื่อ

กระตุ้นกล้ามเน้ือด้วย 

เม่ือมกีารออกกำลงักาย

กระตุ้นกล้ามเนือ้จะทำให้

น�้าหนักลงช้าเนื่องจาก

มวลกล้ามเนื้อที่เพิ่มขึ้น

*การทานอาหาร Plant 

Based ข้ึนอยู ่ กับ Life-

style การใช้ชีวิต ในกรณี

ที่ทำงานออฟฟิศสามารถ

ทานได้เลย แต่ในกรณีที่เป็น

นักกีฬาจำเป็นต้องคำนวณ

ดีๆ เพื่อให้สารอาหารถึงตาม

ที่ร่างกายต้องการ

*สดัส่วนในการทานอาหารแต่ละ

ม้ือ 25% โปรตีน 25% คาร์

บท่ีดี (ข้าวไรซ์เบอร์รี่) และผัก

ตระกูล Cruciferous Veg-

etables

*อาหารเสริม Chromium Pico-

linate มีแร่ธาตุท่ีช่วยเร่งการเผา

ผลาญไขมันในร่างกายและช่วยเพิ่ม

มวลกล้ามเน้ือ ช่วยป้องกันอาการ

ขาดน�า้ตาล ช่วยป้องกันการเกดิภาวะ

อ่อนล้าหมดเรีย่วแรงอย่างเฉยีบพลัน 

อีกทั้งช่วยป้องกันกระดูกเปราะบาง

Plant BasedPlant Based



สถานที่ตรวจหาค่าอักเสบในร่างกาย
โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (อโศก)
FB:   Mae Fah Luang University Hospital, BKK
Website: https://www.mfuhospital/bkk.com 
Tel:  02-664-2295
Open Every day 
Mon – Fri  8:30 – 20:00
Sat – Sun 8:30 – 17:30

 

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
365 หมู่ 12 ต. นางแล อ. เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ : 0-5391-4000

อีเมล : pr.medical-center@mfu.ac.th
เว็บไซต์ : http://medicalcenter.mfu.ac.th/

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
เป็นส่วนหน่ึงของศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้า
หลวง โดยโรงพยาบาลแห่งน้ีจะท�าหน้าท่ีเป็นแหล่ง
ศึกษาเรียนรู้และฝึกปฏิบัติของนักศึกษาแพทย์ รวม
ท้ังการศึกษาวิจัยการแพทย์ช้ันสูง และมีเป้าหมายท่ี
ส�าคัญคือการให้บริการรักษาผู้ป่วยท่ัวไปในทุกระดับ
ของความเจ็บป่วย ด้วยวิทยาการทางการแพทย์ท่ีทัน
สมัย ผูป่้วยท่ียากไร้จะได้รบัการบ�าบัดรกัษาเป็นอย่าง
ดี โดยคณะแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการ
แพทย์ท่ีมีความเช่ียวชาญภายใต้ระบบงานท่ีเน้น
คุณภาพการรักษาพยาบาล

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
จะเป็นศูนย์กลางการศึกษา วิจัย และพัฒนาทางการ
แพทย์ เพื่อประโยชน์สุขของคนไทยในภาคเหนือตอน
บนและในอนุภูมิภาคลุ่มน�า้โขง ภายใต้ยุทธศาสตร์การ
ใช้การแพทย์และการสาธารณสขุเป็นเครือ่งมือในการ
ยกระดบัคุณภาพชีวิต และสร้างความเป็นมิตรท่ีย่ังยืน
กับประเทศเพื่อนบ้านตลอดไป

เครื่องดื่มโปรตีนไอโซเลทจากถั่วลันเตายุโรปสีทอง

 โปรตีนจากพืช 100%
 สกัดเข้มข้นจากถั่วลันเตายุโรปสีทอง
 ไม่มีนมวัว / ไม่มีไข่ / ไม่มีถั่วเหลือง
 กรดอะมิโนที่จำ เป็นครบ 9 ชนิด 
 สารก่อภูมิแพ้ต่ำ  มีโปรตีนสูงกว่านมวัว
 ไม่ตัดแต่งพันธุกรรม Non-GMO 
 ธรรมชาติ 100% ไร้สารสังเคราะห์ ไม่ใส่สารเติมเต็ม 
 อร่อย ย่อยง่าย ไม่เหม็นคาว 
 ไม่ใส่น้ำ ตาล แคลอรี่ต่ำ  ไขมันต่ำ 
 เจ / วีแกน / ฮาลาล / มังสวิรัติ 

เหมาะอย่างยิ่งสำ หรับ
* ผู้ควบคุมน้ำ หนัก เพิ่มมวลกล้ามเนื้อ
* ผู้ใหญ่วัยทำ งานและนักเรียนนักศึ กษา
* ผู้รับประทานมังสวิรัติ หรือกินเจ
* ผู้ป่วยพักฟื้น ผู้สูงอายุ
* เด็กแพ้นมวัว / แพ้นมถั่วเหลือง 
* สตรีมีครรภ์ & มารดาให้นม

@nuzest   (มี@)
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Abstract 
 

This study aimed to determine the anti-inflammatory and health-promoting effects of plant-based Thai diets on 

overweight and obese individuals. This was a prospective, clinical study to enroll overweight and obese individuals, randomly 

assigned to consume either plant-based Thai diets as a nutrition intervention group or maintain their lifestyle diet group for 12 

weeks. The plant-based Thai diet group had significantly greater mean reduction than the control, with different changes from the 

hsCRP level baseline (p=0.0288) and homocysteine level (p=0.002). Plant-based Thai diets significantly decreased diastolic 

blood pressure, total cholesterol, triglyceride, HbA1C level and TG/HDL ratio during the 12-week visit (p<0.05). In addition, the 

plant-based Thai diet group showed a statistically significantly greater decrease in body weight, BMI, waist-to-hip ratio, percent 

body fat, fat mass and lean mass, compared with the control. The consumption of plant-based Thai diets demonstrated the 

reduction of inflammatory markers, hsCRP and homocysteine level and weight control effects.  
 

Keywords: plant-based Thai diets, overweight, obese, anti-inflammatory 

 

 

1. Introduction 
 

Overweight and obesity are a significant health 

problem worldwide, including in Thailand (World Health 

Organization [WHO], 2018). As for the ranking of obesity in 

the ASEAN region, Thailand came the second rank (32.6%) 
behind Malaysia (42.5%), with the highest proportion of 

people with this disorder (WHO, 2018). Being overweight or 

obese is associated with chronic inflammation (Harford, 

Reynolds, McGillicuddy, & Roche, 2011). A persistent 

inflammatory condition in obesity leads to chronic illnesses. 
Abnormal endocrinological response and irreversible immune 

disturbances caused by overweight or obesity directly 

 
increased metabolic and cardiovascular disease risk (Bays et 

al., 2008). Similarly, prolonging fat accumulation to 

subcutaneous and visceral adipose cells stimulates pro-

inflammatory cytokines and inflammatory cell activation. 
Chronic inflammation then worsens later. Chronic 

inflammation directly accelerates aging change, non-

communicable diseases, and importantly harms their longevity 
(Howcroft et al., 2013).  Reducing chronic inflammatory 

process can help a person live longer and have a substantially 

healthier life (Howcroft et al., 2013). 
 High sensitivity C-reactive protein, hsCRP is a 
serum biomarker for inflammation, including arterial 

inflammation. Previous studies indicated male subjects with 

high hsCRP levels (2 mg/L or higher) representing chronic 

inflammation had a three times greater risk of acute 

cardiovascular events and twice the risk of cerebral stroke 

than those with hsCRP level <2 mg/L   (Chaudhuri et al., 
2013; Emerging Risk Factors et al., 2010). Serum 

เราไดท้�าการตรวจรา่งกายคุณเพชรทนงชุดใหญท้ั่งก่อนและหลังการทดลอง โดยท�าการตรวจท่ีโรงพยาบาล
แม่ฟ้าหลวง ทั้งค่าเลือด ค่าอักเสบ และเข้าเครื่อง DEXA scan เพื่อเก็บข้อมูล มวลกล้ามเนื้อ มวลกระดูก 
และมวลไขมัน เพื่อเปรียบเทียบข้อมูล ก่อน และหลัง อย่างเป็นวิทยาศาสตร์ 

• ไขมันเลว (LDL) 
ลดจาก 363 เหลือ 107

ผลการทดลอง กินแพลนต์เบสต์
อาหารไทยต้านอักเสบ 1 เดือนเต็ม 
หรือ 30 วัน 
ของคุณเพชรทนงเป็นดังนี้ 

• ค่าอักเสบ hsCRP
ลดจาก 55.17  เหลือ 0.97 

(ค่าปกติของคนสุขภาพดี ผลควรอยู่ท่ีไม่
เกิน 1 แต่คุณเพชรทนงพุ่งทะยานไปท่ี 55 
เศษ สูงกว่าคา่อกัเสบทีค่วรเปน็ไปหลาย 10 
เท่า นับว่าท�าให้เสี่ยงโรค มากทีเดียว การที่
ลดลงมาเหลือไม่ถึง 1 ได้ใน 1 เดือน จึงนับ
เป็นเคสที่มหัศจรรย์จริงๆ ค่ะ ) 

• ไตรกลีเซอรไรด์ (TG)
ลดจาก 124 เป็น 67 

• คอเลสเตอรอล
ลดจาก 319  เหลือ 164

• ไขมันดี (HDL)
เพิ่มจาก 51 เป็น 55 

(ดียิ่งขึ้น) 




