5 ขนตอนง่
ั้
ายๆ
่ เสริม
เพือ
่ สง
สุขภาพสมองของคุณ
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่ ยสร้างความแตกต่าง
เรามีขนตอนง่
ั้
ายๆ ทีค
่ ณ
ุ สามารถปฏิบ ัติได้ในชวี ต
ิ ประจ�ำว ัน ซงึ่ จะชว
่ ยลดความเสย
ี่ งของภาวะสมองเสอ
ื่ ม (Dementia)
ให้ก ับสุขภาพสมองของคุณ และชว
�
่
ี
่
ิ
้ ในชวงบนปลายของช
มิให้พ ัฒนาขึน
ั้
วต
ิ ขนตอนเหล่
ั้
านี้ เป็นสงดีสำหร ับสุขภาพโดยทว่ ั ไป
่ ยลดความเสย
ี่ งต่อโรคเรือ
่ เบาหวาน โรคห ัวใจ และมะเร็ง
้ ร ังอืน
ของคุณ และสามารถชว
่ ๆ เชน
การดูแลสุขภาพสมองของคุณมีความส�ำคัญในทุกชว่ งอายุ แต่มค
ี วามส�ำคัญอย่างยิง่ หลังจากทีค
่ ณ
ุ
่ เสริมสุขภาพสมองของคุณ
เข ้าสูว่ ย
ั กลางคน (ตัง้ แต่ 40 ถึง 65 ปี ) 5 ขนตอนง่
ั้
ายๆ เพือ
่ สง
ี่ งต่อภาวะสมองเสอ
ื่ มของคุณ
จะชว่ ยคุณรักษาสมองให ้มีสข
ุ ภาพทีด
่ ี และชว่ ยลดความเสย
ขนตอนที
ั้
่1
ดูแลห ัวใจของคุณ

สงิ่ ทีค
่ ณ
ุ สามารถท�ำได้ คือ

� หร ับห ัวใจของคุณ ก็เป็นสงิ่ ทีด
สงิ่ ทีด
่ ส
ี ำ
่ ี
� หร ับสมองของคุณเชน
่ ก ัน
สำ

• หากในขณะนี้ คุณไม่เคลือ
่ นไหวร่างกายเลย ให ้เริม
่ ต ้น
ท�ำบางอย่าง และค่อยๆ เพิม
่ ให ้มากขึน
้ ปรึกษาแพทย์
ของคุณก่อนทีค
่ ณ
ุ จะคุณเริม
่ กิจวัตรการออกก�ำลังกายใหม่

สภาวะต่างๆ ทีม
่ ผ
ี ลกระทบต่อหัวใจหรือเส ้นเลือด เช่น
ความดันโลหิตสูง คอเลสเตอรอลสูง เบาหวาน และโรคอ ้วน
่ งให ้กับการเกิดภาวะสมองเสือ
่ ม
ล ้วนเป็ นการเพิม
่ ความเสีย
้ โดยเฉพาะหากเกิดขึน
ได ้ทัง้ สิน
้ ในวัยกลางคน
สงิ่ ทีค
่ ณ
ุ สามารถท�ำได้ คือ
• ตรวจสุขภาพเป็ นประจ�ำ เพือ
่ ตรวจความดันโลหิต
คอเลสเตอรอล น�้ ำตาลในเลือด และน�้ ำหนัก
ให ้ปฏิบต
ั ต
ิ ามค�ำแนะน� ำของแพทย์
• ขอความช่วยเหลือในการเลิกสูบบุหรี่

ขนตอนที
ั้
่2
ท�ำการเคลือ
่ นไหวร่างกายบางประการ
การเคลือ
่ นไหวร่างกาย จะท�ำให้สมอง
ของเราได้ร ับการกระตุน
้ อย่างมีสข
ุ ภาพ
การเคลือ
่ นไหวร่างกายอย่างเป็ นประจ�ำ
จะเพิม
่ การไหลเวียนของโลหิตไปยังสมองและกระตุ ้นให ้
่ มต่อระหว่าง
เซลล์ใหม่ในสมองเกิดขึน
้ พร ้อมเพิม
่ การเชือ
เซลล์เหล่านัน
้
การเคลือ
่ นไหวอยูเ่ สมอเป็ นสิง่ ทีด
่ ต
ี อ
่ หัวใจและร่างกาย
ของคุณเช่นกัน

• ท�ำการเคลือ
่ นไหวร่างกายแบบใดก็ได ้ ดีกว่าไม่ท�ำเลย

• ให ้ค่อยๆ เริม
่ ท�ำกิจกรรมด ้วยความหนักหน่วงปานกลาง
อย่างน ้อย 30 นาทีตอ
่ วัน ซึง่ อาจท�ำครัง้ ละ 10 นาที ก็ได ้

ขนตอนที
ั้
่3
สร้างความท้าทายให้ก ับสมองของคุณ
� ค ัญ
การท�ำให้สมองของคุณไม่หยุดนิง่ ถือเป็นสงิ่ สำ
นักวิทยาศาสตร์ได ้ค ้นพบกิจกรรมต่างๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับ
การคิดและเรียนรู ้ ทีเ่ ป็ นสิง่ ใหม่หรือท ้าทายสมอง เพือ
่ ช่วย
สร ้างเซลล์สมองใหม่ อีกทัง้ เป็ นการเสริมความแข็งแรง
่ มต่อระหว่างเซลล์
ให ้กับการเชือ
สงิ่ ทีค
่ ณ
ุ สามารถท�ำได้ คือ
• เล่นกีฬาประเภทใหม่
• เรียนภาษาใหม่
้ ใหม่
• ทดลองท�ำงานอดิเรกชิน
• เริม
่ เรียนหลักสูตรอะไรก็ได ้ทีค
่ ณ
ุ เคยคิดอยากเรียนเสมอมา
• อะไรก็ได ้ ขอให ้เป็ นสิง่ ใหม่ มีความซับซ ้อน และ
ต ้องท�ำบ่อยๆ

ขนตอนที
ั้
่4
ทานอาหารตามหล ักโภชนาการ

ขนตอนที
ั้
่5
ั
ออกไปสนุกก ับกิจกรรมทางสงคม

สงิ่ ทีค
่ ณ
ุ ร ับประทานมีผลกระทบต่อ
สุขภาพสมองของคุณ

ใชเ้ วลาก ับเพือ
่ นๆ และครอบคร ัว หรือ
คนทีค
่ ณ
ุ ชอบทีจ
่ ะให้เขาอยูเ่ ป็นเพือ
่ น
ตามวิธท
ี ค
ี่ ณ
ุ สนใจ เป็นสงิ่ ทีด
่ ต
ี อ
่ สุขภาพ
สมองของเรา

สมองของเราต ้องการสารอาหารทีห
่ ลากหลาย
เพือ
่ ให ้ท�ำงานอย่างเป็ นปกติ
สงิ่ ทีค
่ ณ
ุ สามารถท�ำได้ คือ
ส�ำหรับอาหารเพือ
่ สุขภาพสมอง ให ้เลือกรับประทาน
• ผักและผลไม ้จ�ำนวนมาก
• ไขมันและน�้ ำมันทีด
่ ต
ี อ
่ สุขภาพ (ไขมันไม่อม
ิ่ ตัวเชิงซ ้อน
และไขมันไม่อม
ิ่ ตัวเชิงเดีย
่ ว) เช่น น�้ ำมันมะกอก
น�้ ำมันคาโนลา แทนทีจ
่ ะรับประทาน เนย หรือ
น�้ ำมันมะพร ้าวและน�้ ำมันปาล์ม (ไขมันอิม
่ ตัว)
• ปลา
• นมไขมันต�ำ่ หรือนมพร่องมันเนย โยเกิรต
์ และเนยแข็ง
ชนิดไขมันต�ำ่
• เนือ
้ ไม่ตด
ิ มัน หรือเนือ
้ ทีต
่ ด
ิ มันน ้อย
รับประทานสิง่ เหล่านีใ้ ห ้น ้อยลง
• นม โยเกิรต
์ และเนยแข็งชนิดไขมันเต็ม
• อาหารผัดและขนมหวาน อาหารทอด และ
้ กลับบ ้าน (ทีม
อาหารซือ
่ ไี ขมันอิม
่ ตัวสูง)
• พาย ขนมอบ ขนมเค ้ก ขนมปั งกรอบบิสกิต และ
ขนมปั งปอนด์ (ไขมันทรานส์)
หากคุณดืม
่ แอลกอฮอล์ ให ้พยายามและจ�ำกัดปริมาณการดืม
่
เต็มทีไ่ ด ้แค่ 2 แก ้ว ‘ขนาดมาตรฐาน’ ต่อหนึง่ วัน

การออกสังคมกับผู ้คนอืน
่ ท�ำให ้คุณสร ้างเซลล์สมองใหม่
่ มต่อระหว่างเซลล์
และเสริมความแข็งแรงให ้กับการเชือ
่ มได ้
ซึง่ สามารถป้ องกันคุณจากภาวะสมองเสือ
ั พันธ์
กิจกรรมต่าง ๆ ได ้แก่ การเคลือ
่ นไหวร่างกาย การปฏิสม
ทางสังคม และสิง่ ทีเ่ ป็ นความท ้าทายให ้กับสมอง เช่น
การเต ้นร�ำ ยังให ้ประโยชน์ทด
ี่ อ
ี ก
ี ด ้วย
สงิ่ ทีค
่ ณ
ุ สามารถท�ำได้ คือ
• เข ้าร่วมเป็ นส่วนหนึง่ ของสมาคมหรือกลุม
่ ทางสังคม
• เข ้าร่วมทีม สมาคมหนังสือ กลุม
่ เดินเท ้า หรือ
คณะนักร ้องประสานเสียง
• ท�ำงานอาสาสมัครในชุมชนท ้องถิน
่ ของคุณ
้ เรียนเต ้นร�ำ
• เข ้าชัน

ย ังมีอะไรอีกบ้าง?
สุขภาพสมองยังหมายถึงการดูแลสุขภาพจิต
ปรึกษาผู ้ปฏิบต
ั วิ ช
ิ าชีพทางการแพทย์
ของคุณเพือ
่ ขอค�ำแนะน� ำในการรักษาโรคซึมเศร ้า
เป็ นสิง่ ส�ำคัญยิง่ ทีจ
่ ะหลีกเลีย
่ งการบาดเจ็บใดๆ ทีม
่ ผ
ี ลกระทบ
กับศีรษะ ดังนัน
้ ให ้แน่ใจได ้ว่า คุณได ้ป้ องกันศีรษะของตนเอง

ข้อมูลเพิม
่ เติม

ส�ำหรับข ้อมูลเพิม
่ เติมเรือ
่ งการด�ำเนินชีวต
ิ เพือ
่ ให ้สมอง
มีสข
ุ ภาพทีด
่ ี กรุณาเยีย
่ มชมเว็บไซต์ของ Alzheimer’s
Australia ได ้ที่ yourbrainmatters.org.au หรือ
โทรไปที่ National Dementia Helpline หมายเลข
1800 100 500
ส�ำหรับความช่วยเหลือทางด ้านภาษา
กรุณาโทรศัพท์ไปทีฝ
่ ่ ายบริการแปลและล่าม
หมายเลข 131 450

่ วชาญเกีย
สิง่ พิมพ์นี้ ให ้ข ้อมูลสรุปทัว่ ไปเกีย
่ วกับสาระทีค
่ รอบคลุมในเอกสารนีเ้ ท่านัน
้ คุณควรจะขอค�ำแนะน� ำจากผู ้เชีย
่ วกับ
กรณีเฉพาะของคุณ Alzheimer’s Australia ไม่ขอรับผิดชอบความผิดพลาดหรือการละเว ้นใดๆ ในสิง่ พิมพ์นี้
โครงการ Alzheimer’s Australia’s Your Brain Matters ได ้รับการสนับสนุนโดยทุนจากรัฐบาลออสเตรเลีย ภายใต ้กองทุน
การป้ องกันโรคเรือ
้ รังและการปรับปรุงการบริการ (Chronic Disease Prevention and Service Improvement Fund)
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5 SIMPLE STEPS
TO MAXIMISE
YOUR BRAIN
HEALTH
There are small steps that you can take in your everyday life that will make a real
difference to the health of your brain and help reduce your risk of developing
dementia later in life. These steps are also good for your general health, and can
help lower your risk of other chronic diseases like diabetes, heart disease and cancer.
Looking after the health of your brain is important at any age, but it is particularly important
once you reach middle age (around 40 to 65 years of age). The 5 Simple Steps to Maximise
Your Brain Health will help you keep your brain healthy and lower your risk of dementia.

STEP 1
LOOK AFTER YOUR HEART
What is good for your heart is
good for your brain.
Conditions that affect the heart or blood vessels,
such as high blood pressure, high cholesterol,
diabetes and obesity, can increase the risk of
developing dementia, especially if these occur at
middle age.
What you can do
• Have regular health checks to check your blood
pressure, cholesterol, blood sugar and weight.
Follow the advice of your health professional
• Seek help to quit smoking.

What you can do
• Doing any physical activity is better than
doing none
• If you are currently not doing any physical 		
activity, start by doing some, and gradually 		
increase the amount you do. Speak to your
doctor before you start any new exercise 		
routine
• Build up to at least 30 minutes of moderateintensity activity on most – preferably all – days.
This can be done in 10 minute blocks.

STEP 3
MENTALLY CHALLENGE YOUR BRAIN
It is important to keep your brain active.

STEP 2
DO SOME KIND OF
PHYSICAL ACTIVITY
Being physically active gives
our brains a healthy boost.
Regular physical activity increases blood flow to
the brain and stimulates the growth of new brain
cells and the connections between them.
Being active is also good for your heart and body.

Scientists have found activities that involve
thinking and learning, that are new or challenge
the brain, help to build new brain cells and
strengthen the connections between them.
What you can do
• Take up a new sport
• Learn a new language
• Have a go at a new hobby
• Start a course in something you’ve always 		
wanted to do
• Anything really, as long as it’s new, complex,
and done often.

STEP 4
FOLLOW A HEALTHY DIET

STEP 5
ENJOY SOCIAL ACTIVITY

What you eat can affect your
brain health.

Spending time with friends and
family, or people whose company
you enjoy, in ways that interest
you, is good for our brain health.

Our brain needs a variety of nutrients to function
properly.
What you can do
For good brain health, choose:
• Lots of vegetables and some fruit
• Healthy fats and oils (polyunsaturated and 		
monounsaturated fats), such as olive oil, canola
oil, instead of butter or coconut and palm oil
(saturated fats)
• Fish
• Low-fat or fat-free (skim) milk, yoghurt
and cheese
• Lean or low fat cuts of meat.
Eat less:
• Full fat milk, yoghurt and cheese
• Fried food and desserts, deep fried foods and
takeaway food (high in saturated fats)
• Pies, pastries, cakes, biscuits and buns
(trans fats).
If you drink alcohol, try and limit it to no more than
2 ‘standard’ drinks on any day.

Mixing with other people helps to build new brain
cells and strengthen the connections between
them, which can protect you against dementia.
Activities that combine being physically active,
social interaction, and are mentally challenging,
such as dancing, provide even greater benefit.
What you can do
• Be part of a club or social group
• Join a team, book club, walking group, or choir
• Volunteer in your local community
• Take up dance classes.

WHAT ELSE?
Brain health also means looking
after your mental health. See your
health professional for advice on treating
depression.
It’s also important to avoid serious head injury, so
be sure to protect your head.

FURTHER INFORMATION

For more information on living a brain healthy lifestyle
visit Alzheimer’s Australia’s yourbrainmatters.org.au
Or call the National Dementia Helpline
1800 100 500
For language assistance phone the
Translating and Interpreting Service on
131 450

This publication provides a general summary only of the subject matter covered. People should seek professional
advice about their specific case. Alzheimer’s Australia is not liable for any error or omission in this publication.
Alzheimer’s Australia’s Your Brain Matters program is supported by funding from the Australian Government
under the Chronic Disease Prevention and Service Improvement Fund
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