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ข่าวประชาสัมพันธ์ 
17 สงิหาคม 2554 

 

เนสท์เล่จัดแคมป์ “Staying Young รังสรรค์ได้” เผยเคล็ดลับสุขภาพ โภชนาการ 

เพื่อสุขภาพและความอ่อนวัย 

 นักโภชนาการจากเนสท์เล่แนะนําเคล็ดลับการบริโภคอาหาร และการอ่านฉลาก
โภชนาการ เพื่อสุขภาพที่ดีและนํา้หนักตัวที่สมดุล  

 น.พ. กฤษดา ศิรามพุช ให้ความรู้เพื่อหุ่นงาม พร้อมการบริหารหน้าให้สวยใส              
ดูอ่อนกว่าวัย 

 ‘ชายชาตโยดม’ รับบทเชพหนุ่มสุดหล่อ สอนปรุงอาหารเมนูสุขภาพ แสนอร่อย  
 
เขาใหญ่ (17 ส.ค. 54) – บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จาํกัด ผู้ผลติและจําหน่ายผลติภณัฑ์อาหารและ
เคร่ืองด่ืมชัน้นําของไทย จดักิจกรรมแคมป์ “Staying Young รังสรรค์ได้” เพ่ือให้ความรู้แก่ส่ือมวลชน
เก่ียวกบัการบริโภคอาหารท่ีเหมาะสม และการอา่นฉลากโภชนาการของผลติภณัฑ์อาหารและเคร่ืองด่ืม        
เพ่ือการมีสขุภาพดี รูปร่างสมสว่น และดดีูออ่นกวา่วยั ซึง่ภายในงานได้รับเกียรตจิาก นายแพทย์กฤษดา 
ศิรามพุช ผู้ เช่ียวชาญด้านเวชศาสตร์อายรุวฒัน์ของไทย ร่วมให้ความรู้และเคลด็ลบัในการรักษาไว้ซึง่    
หุ่นสวยและใบหน้าอนัออ่นเยาว์ พร้อมด้วยคลาสสอนทําอาหารเพ่ือสขุภาพโดยนกัแสดงหนุม่รูปหลอ่ 
ชายชาตโยดม หรัิญยษัฐิต ิและกิจกรรมฟิตแอนด์เฟิร์มกบัการออกกําลงักายอินเทรนด์ กังฟูเส้าหลิน 
 
นางกนกทพิย์ ปริญญานุสสรณ์ ผู้จดัการฝ่ายส่ือสารองค์กร บริษัท เนสท์เล ่(ไทย) จํากดั กลา่ววา่   
“ความดดีูและออ่นกวา่วยัเป็นสิง่ท่ีทกุคนปรารถนา ซึง่สิง่เหลา่นีเ้ป็นผลมาจากการท่ีเรามีสขุภาพดีจาก
ภายใน ซึง่สามารถเร่ิมต้นได้ง่ายๆ ท่ีตนเอง ด้วยการเลือกรับประทานอาหารท่ีเหมาะสมและถกูต้องตาม
หลกัโภชนาการ ประกอบกบัการออกกําลงักายอยา่งสม่ําเสมอ เนสท์เลใ่นฐานะผู้ผลติอาหารและเคร่ืองด่ืม
ชัน้นําระดบัโลก มุง่มัน่สง่เสริมให้คนไทยมีภาวะโภชนาการและสขุภาพท่ีดีเสมอมา จงึจดักิจกรรมนีเ้พ่ือให้
ความรู้ท่ีถกูต้องด้านการบริโภคอาหาร และการอา่นฉลากโภชนาการ ภายใต้ธีมงานแคมป์สขุภาพดี 
‘Staying Young รังสรรค์ได้’ เพ่ือสนบัสนนุให้ทกุคนมีสขุภาพดีอยา่งยัง่ยืน คงความดดีูและออ่นกวา่วยั    
ซึง่มีหลกัการงา่ยๆ 3 อ. คือ 1) อาหาร 2) ออกกําลงักาย และ 3) อารมณ์” 
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หลักการ 3 อ. ประกอบด้วย 

1. อาหาร คนไทยมีภาวะอ้วนและอ้วนลงพงุเพิ่มมากขึน้ทกุๆ ปี เน่ืองมาจากการบริโภคอาหารท่ีไมถ่กูต้อง
ตามหลกัโภชนาการ อาทิ การกินอาหารแบบตามใจปาก กินอาหารรสหวานจดั มนัจดั เคม็จดั กินผกัและ
ผลไม้น้อย และไมค่อ่ยออกกําลงักาย เป็นต้น ซึง่อาจสง่ผลเสียตอ่ร่างกายได้ ดงันัน้จงึควรกินอาหารให้ครบ 
5 หมู ่ในสดัสว่นท่ีเหมาะสม หรือกินตามธงโภชนาการ และลดอาหารหวาน มนั เคม็ เน้นอาหารท่ีมีสารต้าน
อนมุลูอิสระ อาทิ ผกัและผลไม้หลากสี ธญัพืชและถัว่ตา่งๆ ชา กาแฟ โกโก้ รวมถงึเคร่ืองเทศสมนุไพรไทย 
อยา่ง ขมิน้ ย่ีหร่า ขา่ กระชาย เป็นต้น และลดขยะให้ร่างกาย โดยการบริโภคใยอาหารและด่ืมนํา้ให้
เพียงพอ (คือกินผกัผลไม้ให้ได้วนัละ 0.5 กิโลกรัม และด่ืมนํา้ราว 30 ซีซี. ตอ่นํา้หนกัตวั 1 กิโลกรัม          
เช่น นํา้หนกั 50 กิโลกรัม ก็ควรด่ืมนํา้วนัละลติรคร่ึง) 

2. ออกกาํลังกาย คนไทยมีพฤตกิรรมการออกกําลงักายท่ีไมเ่พียงพอ จากการสํารวจพฤตกิรรมการออก-
กําลงักายของคนไทย พบวา่มีเพียงร้อยละ 29.7 ท่ีออกกําลงักายเป็นประจํา (ท่ีมา: การสํารวจพฤตกิรรม
การออกกําลงักายของคนไทยทัง้ประเทศ พ.ศ. 2550 โดยสํานกังานสถิตแิห่งชาต)ิ ซึง่เป็นอีกหนึง่ปัจจยั
สําคญัท่ีทําให้อ้วนและมีสขุภาพไมแ่ข็งแรง จงึควรออกกําลงักายอยา่งน้อยสปัดาห์ละ 3 วนัๆ ละ 30 นาที   

3. อารมณ์ ด้วยชีวิตท่ีเร่งรีบแขง่กบัเวลาประกอบกบัความเครียดสะสมจากการทํางาน ทําให้ผู้คนประสบ
ปัญหาจากอารมณ์ทางลบ ดงันัน้จงึควรฝึกคดิบวก ทําจิตใจให้แจ่มใสอยูเ่สมอ การฝึกสมาธิหรือการร่วมทํา
กิจกรรมกบัครอบครัว อาทิ ปลกูต้นไม้ ท่องเท่ียว เลน่ดนตรี เป็นต้น ก็เป็นอีกวธีิท่ีจะช่วยผอ่นคลายความ-  
ตงึเครียดท่ีอยูใ่นจิตใจได้ 
 
คณุกนกทิพย์ กลา่ววา่ “พฤตกิรรมเร่งแก่ของคนไทยมาจากเร่ืองอาหารการกินเป็นสว่นใหญ่ คือ กินมากไป 
กินผกัและผลไม้ไมเ่พียงพอ และกินอาหารหวาน มนั เคม็จดั ดงันัน้เราจงึควรให้ความสําคญัในการเลือก
รับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ถกูหลกัโภชนาการ ซึง่การอา่นฉลากโภชนาการสามารถช่วยให้เราตดัสนิใจ
ในการเลือกท่ีจะบริโภคได้อยา่งเหมาะสมยิ่งขึน้ โดยในแคมป์สขุภาพดีกบัเนสท์เลใ่นครัง้นี ้เราได้เตรียมเกม 
‘อา่นฉลาก...ได้ประโยชน์’ ซึง่เป็นกิจกรรมท่ีช่วยฝึกทกัษะในการอา่นฉลากโภชนาการเพ่ือการเลือกบริโภค
อาหารได้อยา่งเหมาะสม อนัจะทําให้มีนํา้หนกัตวัท่ีสมดลุ และมีสขุภาพท่ีดี” 
 
นายทวีทรัพย์ เหลืองนทีเทพ ผู้จดัการฝ่ายโภชนาการเพ่ือการมีสขุภาพและคณุภาพชีวิตท่ีดี บริษัท เนสท์เล ่(ไทย) จํากดั 
กลา่ววา่ “อาหารทกุชนิดล้วนมีประโยชน์ตอ่ร่างกาย ในโลกนีไ้มมี่อาหาร ‘ดี’ หรืออาหาร ‘เลว’ เพียงแตข่อให้
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เลือกกินให้เหมาะสมกบัความต้องการ หากอยากสขุภาพดี และออ่นกวา่วยั ก็ต้องกินอาหารตามธง
โภชนาการ ลดหวาน มนั เคม็ เน้นสารต้านอนมุลูอิสระ และลดขยะให้ร่างกาย” 
 
นายแพทย์กฤษดา ศริามพชุ แพทย์ผู้ เช่ียวชาญด้านเวชศาสตร์อายรุวฒัน์ กลา่ววา่ “สญัญาณความแก่
ไมไ่ด้หมายความถงึริว้รอยท่ีมาเยือนแตเ่พียงอยา่งเดียว หากรวมถงึสมรรถภาพในการทํางานของร่างกายท่ี
ถดถอยลงกวา่วยัท่ีควรจะเป็น และนํา้หนกัตวัท่ีเพิ่มขึน้ ขณะเดียวกนัความหนุม่สาวก็ไมไ่ด้วดักนัแคเ่พียง
ความเตง่ตงึของผิวพรรณ หรือความสวยหลอ่ท่ีภายนอกเท่านัน้ แตย่งัหมายถึงสขุภาพท่ีดีและแข็งแรงจาก
ภายใน และการไมป่่วยไข้อีกด้วย” 
 
นอกจากนี ้ในแคมป์สขุภาพดี “Staying Young รังสรรค์ได้” ยงัมีกิจกรรม ‘Healthilicious’ คลาสสอน
ทําอาหารเพ่ือสขุภาพ แสนอร่อย โดยเชพหนุ่มสดุหลอ่ ชายชาตโยดม หิรัญยษัฐิต ิท่ีให้เกียรตมิาร่วมโชว์
ฝีมือปลายจวกัให้ได้ชมกนัในงานนี ้กิจกรรมสดุฟิตแอนด์เฟิร์มกบัการออกกําลงักาย กงัฟเูส้าหลนิ โดย 
มาสเตอร์หลวิ ครูผู้สอนกงัฟช่ืูอดงั และสนกุสนานกบัฮลูาฮู้ป โดยอาสาสมคัรสาธารณสขุประจําหมูบ้่าน 
(อสม.) อ.สงูเนิน จ.นครราชสีมา ซึง่เป็นหนึง่ในกิจกรรมของคาราวานโรดโชว์ของเนสท์เล ่
 
“เนสท์เลเ่ช่ือมัน่วา่การมีสขุภาพดีจะนํามาซึง่ความสขุทัง้กายและใจ พร้อมทัง้ความดดีูและออ่นกวา่วยั 
เนสท์เลจ่งึให้ความสําคญัอยา่งมากกบัการวิจยัและพฒันาผลติภณัฑ์ของเราอยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือสร้างความ-
พงึพอใจท่ีมาพร้อมกบัคณุคา่ทางโภชนาการท่ีครบถ้วนและเหมาะสมสําหรับผู้บริโภคในแตล่ะวยั และเรา
ยงัมุง่มัน่ในการให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริโภคด้านโภชนาการและสขุภาพ ดงัเชน่กิจกรรมแคมป์สขุภาพดี 
‘Staying Young รังสรรค์ได้’ ท่ีจดัขึน้ในครัง้นี”้ คณุกนกทิพย์ กลา่วสรุป   
 
“Staying Young…รงัสรรค์ได”้ 
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