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เนสท์ เล่ จัดแคมป์ “Staying Young รั งสรรค์ ได้ ” เผยเคล็ดลับสุขภาพ โภชนาการ
เพื่อสุขภาพและความอ่ อนวัย


นักโภชนาการจากเนสท์ เล่ แนะนําเคล็ดลับการบริโภคอาหาร และการอ่ านฉลาก
โภชนาการ เพื่อสุขภาพที่ดีและนํา้ หนักตัวที่สมดุล



น.พ. กฤษดา ศิรามพุช ให้ ความรู้ เพื่อหุ่นงาม พร้ อมการบริหารหน้ าให้ สวยใส
ดูอ่อนกว่ าวัย



‘ชายชาตโยดม’ รั บบทเชพหนุ่มสุดหล่ อ สอนปรุ งอาหารเมนูสุขภาพ แสนอร่ อย

เขาใหญ่ (17 ส.ค. 54) – บริษัท เนสท์ เล่ (ไทย) จํากัด ผู้ผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารและ
เครื่ องดื่มชันนํ
้ าของไทย จัดกิจกรรมแคมป์ “Staying Young รังสรรค์ ได้ ” เพื่อให้ ความรู้แก่สื่อมวลชน
เกี่ยวกับการบริโภคอาหารที่เหมาะสม และการอ่านฉลากโภชนาการของผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่ องดื่ม
เพื่อการมีสขุ ภาพดี รูปร่างสมส่วน และดูดีออ่ นกว่าวัย ซึง่ ภายในงานได้ รับเกียรติจาก นายแพทย์ กฤษดา
ศิรามพุช ผู้เชี่ยวชาญด้ านเวชศาสตร์ อายุรวัฒน์ของไทย ร่วมให้ ความรู้และเคล็ดลับในการรักษาไว้ ซงึ่
หุ่นสวยและใบหน้ าอันอ่อนเยาว์ พร้ อมด้ วยคลาสสอนทําอาหารเพื่อสุขภาพโดยนักแสดงหนุม่ รูปหล่อ
ชายชาตโยดม หิรัญยัษฐิติ และกิจกรรมฟิ ตแอนด์เฟิ ร์มกับการออกกําลังกายอินเทรนด์ กังฟูเส้ าหลิน
นางกนกทิพย์ ปริญญานุสสรณ์ ผู้จดั การฝ่ ายสื่อสารองค์กร บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จํากัด กล่าวว่า
“ความดูดีและอ่อนกว่าวัยเป็ นสิง่ ที่ทกุ คนปรารถนา ซึง่ สิง่ เหล่านี ้เป็ นผลมาจากการที่เรามีสขุ ภาพดีจาก
ภายใน ซึง่ สามารถเริ่ มต้ นได้ ง่ายๆ ที่ตนเอง ด้ วยการเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมและถูกต้ องตาม
หลักโภชนาการ ประกอบกับการออกกําลังกายอย่างสมํ่าเสมอ เนสท์เล่ในฐานะผู้ผลิตอาหารและเครื่ องดื่ม
ชันนํ
้ าระดับโลก มุง่ มัน่ ส่งเสริมให้ คนไทยมีภาวะโภชนาการและสุขภาพที่ดีเสมอมา จึงจัดกิจกรรมนี ้เพื่อให้
ความรู้ที่ถกู ต้ องด้ านการบริโภคอาหาร และการอ่านฉลากโภชนาการ ภายใต้ ธีมงานแคมป์สุขภาพดี
‘Staying Young รังสรรค์ได้ ’ เพื่อสนับสนุนให้ ทกุ คนมีสขุ ภาพดีอย่างยัง่ ยืน คงความดูดีและอ่อนกว่าวัย
ซึง่ มีหลักการง่ายๆ 3 อ. คือ 1) อาหาร 2) ออกกําลังกาย และ 3) อารมณ์”
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หลักการ 3 อ. ประกอบด้ วย
1. อาหาร คนไทยมีภาวะอ้ วนและอ้ วนลงพุงเพิ่มมากขึ ้นทุกๆ ปี เนื่องมาจากการบริ โภคอาหารที่ไม่ถกู ต้ อง
ตามหลักโภชนาการ อาทิ การกินอาหารแบบตามใจปาก กินอาหารรสหวานจัด มันจัด เค็มจัด กินผักและ
ผลไม้ น้อย และไม่คอ่ ยออกกําลังกาย เป็ นต้ น ซึง่ อาจส่งผลเสียต่อร่างกายได้ ดังนันจึ
้ งควรกินอาหารให้ ครบ
5 หมู่ ในสัดส่วนที่เหมาะสม หรื อกินตามธงโภชนาการ และลดอาหารหวาน มัน เค็ม เน้ นอาหารที่มีสารต้ าน
อนุมลู อิสระ อาทิ ผักและผลไม้ หลากสี ธัญพืชและถัว่ ต่างๆ ชา กาแฟ โกโก้ รวมถึงเครื่ องเทศสมุนไพรไทย
อย่าง ขมิ ้น ยี่หร่า ข่า กระชาย เป็ นต้ น และลดขยะให้ ร่างกาย โดยการบริ โภคใยอาหารและดื่มนํ ้าให้
เพียงพอ (คือกินผักผลไม้ ให้ ได้ วนั ละ 0.5 กิโลกรัม และดื่มนํ ้าราว 30 ซีซี. ต่อนํ ้าหนักตัว 1 กิโลกรัม
เช่น นํ ้าหนัก 50 กิโลกรัม ก็ควรดื่มนํ ้าวันละลิตรครึ่ง)
2. ออกกําลังกาย คนไทยมีพฤติกรรมการออกกําลังกายที่ไม่เพียงพอ จากการสํารวจพฤติกรรมการออกกําลังกายของคนไทย พบว่ามีเพียงร้ อยละ 29.7 ที่ออกกําลังกายเป็ นประจํา (ที่มา: การสํารวจพฤติกรรม
การออกกําลังกายของคนไทยทังประเทศ
้
พ.ศ. 2550 โดยสํานักงานสถิตแิ ห่งชาติ) ซึง่ เป็ นอีกหนึง่ ปั จจัย
สําคัญที่ทําให้ อ้วนและมีสขุ ภาพไม่แข็งแรง จึงควรออกกําลังกายอย่างน้ อยสัปดาห์ละ 3 วันๆ ละ 30 นาที
3. อารมณ์ ด้ วยชีวิตที่เร่งรี บแข่งกับเวลาประกอบกับความเครี ยดสะสมจากการทํางาน ทําให้ ผ้ คู นประสบ
ปั ญหาจากอารมณ์ทางลบ ดังนันจึ
้ งควรฝึ กคิดบวก ทําจิตใจให้ แจ่มใสอยูเ่ สมอ การฝึ กสมาธิหรื อการร่วมทํา
กิจกรรมกับครอบครัว อาทิ ปลูกต้ นไม้ ท่องเที่ยว เล่นดนตรี เป็ นต้ น ก็เป็ นอีกวิธีที่จะช่วยผ่อนคลายความตึงเครี ยดที่อยูใ่ นจิตใจได้
คุณกนกทิพย์ กล่าวว่า “พฤติกรรมเร่งแก่ของคนไทยมาจากเรื่ องอาหารการกินเป็ นส่วนใหญ่ คือ กินมากไป
กินผักและผลไม้ ไม่เพียงพอ และกินอาหารหวาน มัน เค็มจัด ดังนันเราจึ
้
งควรให้ ความสําคัญในการเลือก
รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ถกู หลักโภชนาการ ซึง่ การอ่านฉลากโภชนาการสามารถช่วยให้ เราตัดสินใจ
ในการเลือกที่จะบริ โภคได้ อย่างเหมาะสมยิ่งขึ ้น โดยในแคมป์สุขภาพดีกบั เนสท์เล่ในครัง้ นี ้ เราได้ เตรี ยมเกม
‘อ่านฉลาก...ได้ ประโยชน์’ ซึง่ เป็ นกิจกรรมที่ช่วยฝึ กทักษะในการอ่านฉลากโภชนาการเพื่อการเลือกบริโภค
อาหารได้ อย่างเหมาะสม อันจะทําให้ มีนํ ้าหนักตัวที่สมดุล และมีสขุ ภาพที่ดี”
นายทวีทรัพย์ เหลืองนทีเทพ ผู้จดั การฝ่ ายโภชนาการเพื่อการมีสขุ ภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จํากัด
กล่าวว่า “อาหารทุกชนิดล้ วนมีประโยชน์ตอ่ ร่างกาย ในโลกนี ้ไม่มีอาหาร ‘ดี’ หรื ออาหาร ‘เลว’ เพียงแต่ขอให้
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เลือกกินให้ เหมาะสมกับความต้ องการ หากอยากสุขภาพดี และอ่อนกว่าวัย ก็ต้องกินอาหารตามธง
โภชนาการ ลดหวาน มัน เค็ม เน้ นสารต้ านอนุมลู อิสระ และลดขยะให้ ร่างกาย”
นายแพทย์กฤษดา ศิรามพุช แพทย์ผ้ เู ชี่ยวชาญด้ านเวชศาสตร์ อายุรวัฒน์ กล่าวว่า “สัญญาณความแก่
ไม่ได้ หมายความถึงริ ว้ รอยที่มาเยือนแต่เพียงอย่างเดียว หากรวมถึงสมรรถภาพในการทํางานของร่างกายที่
ถดถอยลงกว่าวัยที่ควรจะเป็ น และนํ ้าหนักตัวที่เพิ่มขึ ้น ขณะเดียวกันความหนุม่ สาวก็ไม่ได้ วดั กันแค่เพียง
ความเต่งตึงของผิวพรรณ หรื อความสวยหล่อที่ภายนอกเท่านัน้ แต่ยงั หมายถึงสุขภาพที่ดีและแข็งแรงจาก
ภายใน และการไม่ป่วยไข้ อีกด้ วย”
นอกจากนี ้ ในแคมป์สุขภาพดี “Staying Young รังสรรค์ได้ ” ยังมีกิจกรรม ‘Healthilicious’ คลาสสอน
ทําอาหารเพื่อสุขภาพ แสนอร่อย โดยเชพหนุ่มสุดหล่อ ชายชาตโยดม หิรัญยัษฐิ ติ ที่ให้ เกียรติมาร่วมโชว์
ฝี มือปลายจวักให้ ได้ ชมกันในงานนี ้ กิจกรรมสุดฟิ ตแอนด์เฟิ ร์ มกับการออกกําลังกาย กังฟูเส้ าหลิน โดย
มาสเตอร์ หลิว ครูผ้ สู อนกังฟูชื่อดัง และสนุกสนานกับฮูลาฮู้ป โดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบ่ ้ าน
(อสม.) อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา ซึง่ เป็ นหนึง่ ในกิจกรรมของคาราวานโรดโชว์ของเนสท์เล่
“เนสท์เล่เชื่อมัน่ ว่าการมีสขุ ภาพดีจะนํามาซึง่ ความสุขทังกายและใจ
้
พร้ อมทังความดู
้
ดีและอ่อนกว่าวัย
เนสท์เล่จงึ ให้ ความสําคัญอย่างมากกับการวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้ างความพึงพอใจที่มาพร้ อมกับคุณค่าทางโภชนาการที่ครบถ้ วนและเหมาะสมสําหรับผู้บริ โภคในแต่ละวัย และเรา
ยังมุง่ มัน่ ในการให้ ความรู้ความเข้ าใจแก่ผ้ บู ริโภคด้ านโภชนาการและสุขภาพ ดังเช่นกิจกรรมแคมป์สุขภาพดี
‘Staying Young รังสรรค์ได้ ’ ที่จดั ขึ ้นในครัง้ นี ้” คุณกนกทิพย์ กล่าวสรุป
“Staying Young…รังสรรค์ได้”
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