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เว็บเพาะกายสัญชาติไทย ทุกสิ่งทุกอยางเกี่ยวกับเพาะกาย

· ออกจากระบบ [ muscle9 ]

คําถามถามบอยของกระดานขาว

คนหา

รายนาม
สมาชิก

ขอมูลสวนตัว · คุณไมมีขาวสารใหม · กลุมผูใชงาน

"เวยโปรตีน" ลด"ไขมัน"สะสมคั่งในตับ

ThaiMuscle.net หนากระดานขาวหลัก -> โภชนาการและอาหารเสริม
ดูกระทูกอนนี้ :: ดูกระทูถัดไป
ผูสง
illuminati
ThaiMuscle Member

เขารวมเมื่อ: Feb 18, 2009
ตอบ: 746
ที่อยู: oldtrafford

ขอความ
ตอบ: 2009-06-02, 16:00:05

ชื่อกระทู: "เวยโปรตีน" ลด"ไขมัน"สะสมคั่งในตับ

รศ.ดร.นพ.ประสงค เทียนบุญ หัวหนาหนวยโภชนศาสตร คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม หัวหนาทีมวิจัยทางคลีนิคดวยเวยโปรตีน HMS 90 เปดเผยงาน
วิจัยโดยใชเวยโปรตีนไอโซเลตเสริมอาหารใหกับผูปวยโรคตับ อักเสบจากการคั่งสะสม
ของไขมันในตับที่มิไดมีสาเหตุมาจากการเสพแอลกอฮอล โดยไดเริ่มทําการวิจัยตั้งแต
เดือนเมษายนป 2550 มีกลุมเปาหมายการวิจัยเปนผูปวยที่มีไขมันสะสมในตับจํานวน 38
คน อายุเฉลี่ย 48 ป เปนเพศหญิง 20 คน เพศชาย 18 คน สวนใหญหรือ 92% เปนผูที่มี
น้ําหนักตัวเกินหรือเปนโรคอวน โดยมีแนวโนมที่จะมีปญหาเรื่องของไขมันพอกในตับ ซึ่ง
โรคชนิดนี้แมไมไดทําใหเกิดการเจ็บปวยในทันที แตจะมีผลตอการทํางานของตับ ทําให
เกิดการอักเสบจากเล็กนอยไปจนถึงขั้นรุนแรงและในที่สุดก็จะทําใหเกิด โรคตับแข็งและ
มะเร็งในตับในที่สุด นอกจากนั้นกลุมเปาหมาย 68% ยังเปนผูที่มีความผิดปกติของระดับ
ไขมันในเลือด เชน มีระดับคอเรสเตอรอลสูงกวาปกติ และระดับ HDL (ไขมันตัวดี) ต่ํากวา
ปกติ
ดร.นพ.ประสงคเปดเผยวา หลังจากทดลองใหทานเวยโปรตีน HMS 90 แลว ผลการตรวจ
วัดดวยคอมพิวเตอรซีที สแกน พบวาผูปวย 63% หรือ 24 คน จาก 38 คนที่ไดรับ
ประทานเวยโปรตีนไอโซเลต มีระดับไขมันคั่งสะสมในตับที่ลดลง ผูปวย 66% หรือ 25
คน จาก 38 คน แสดงถึงสภาวะการทํางานของตับที่ดีขึ้น โดยวัดจากคาเอ็นไซมของตับ
AST, ALT และ GGT ที่ลดลงใกลเคียงระดับปกติ นอกจากนี้การวัดระดับสารตานอนุมูล
อิสระของผูปวยที่ไดรับเวยโปรตีนไอโซ เลต พบวา กลูตาไธโอนซึ่งเปนสารตานอนุมูล
อิสระที่สําคัญที่สุดของรางกาย เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 28% ในขณะที่ระดับสารพิษในเลือดที่
เกิดจากการทําลายโมเลกุลไขมันโดยอนุมูลอิสระ (MDA) และระดับโมเลกุลโปรตีนที่ถูก
ทําลายโดยอนุมูลอิสระ (protein hydroperoxide) ลดลง 20% ถึง 26% ทั้งนี้ คากลูตา
ไธโอนที่เพิ่มขึ้นและระดับความเสียหายของโมเลกุลในรางกายที่ลดลง แสดงใหเห็นวา
รางกายมีภาวะทางอ็อกซิเดทีฟสเตรส (oxidative stress) ที่ลดลง นั่นคือมีสมดุลของสาร
ตานอนุมูลอิสระและอนุมูลอิสระที่ดีขึ้นกวาเดิม และนี่อาจเปนปจจัยสําคัญปจจัยหนึ่งที่นํา

http://www.thaimuscle.net/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=...

10/28/2009

เพาะกาย :: เพาะกายไทย :: เลนกลาม :: กลาม :: เพาะกาย :: ฟตเนส ::Thaimuscl... Page 2 of 7

ไปสูการทํางานของตับที่ดีขึ้นของ ผูปวย
ที่มา http://www.giggog.com/social/cat2/news10012/
ไมแนใจวาซ้ําไหม
สวนผูวิจัย อาจารยทานนี้เปนนักโภชนาการเด็กครับ เกงเรื่องนี้มากแตออกเปนงานวิ
จยแบบนี้ก็ฟงหูไวหูครับ
แตก็นาจะพอบอกไดวาเวยไมนามีอันตรายถึงแมทานไปนานๆก็ตาม สําหรับคนที่กําลัง
สงสัยหรือกําลังตัดสินใจวาจะทานดีหรือไมครับ
กลับไปขางบน
Takky
ThaiMuscle Member

ตอบ: 2009-06-02, 16:05:38

ชื่อกระทู:

เยี่ยมมากเลยครับงานวิจัยนี้
เขารวมเมื่อ: Oct 31, 2008
ตอบ: 1178

กลับไปขางบน
Vin_Diesel
ThaiMuscle Member

ตอบ: 2009-06-02, 16:07:18

ชื่อกระทู:

Takky บันทึก:
เขารวมเมื่อ: Jun 07, 2005
ตอบ: 2621

เยี่ยมมากเลยครับงานวิจัยนี้

กลับไปขางบน
Butcher
ThaiMuscle Member
เขารวมเมื่อ: Apr 23, 2008
ตอบ: 362

ตอบ: 2009-06-02, 16:32:29

ชื่อกระทู:

ขาดขอมูลนิดนึง
วิจัยนี้ไมไดบอกวา กอนเขารวมงานวิจัย คนไขกลุมนี้ กินโปรตีนมากแคไหน ขาดโปรตีน
อยูกอนหรือไม
เพราะถาผูปวยทุกคนขาดโปรตีนอยูตั้งแตตน ลองใหกินไข กินเนื้อ อาจจะไดผลไมตาง
จากกินเวย

กลับไปขางบน
tinker_muscle
ThaiMuscle Member

ตอบ: 2009-06-02, 17:05:42

ชื่อกระทู:

เคยเอามาโพสแลวครับ แลวก็อธิบายกลไกแลว เดี๋ยวจะขุดมาใหอาน
เขารวมเมื่อ: Nov 09, 2005
ตอบ: 3542
ที่อยู: คณะสัตวแพทยศาสตรและสัตว
ศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลับไปขางบน
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tinker_muscle
ThaiMuscle Member

ตอบ: 2009-06-02, 17:27:15

ชื่อกระทู:

Butcher บันทึก:
เขารวมเมื่อ: Nov 09, 2005
ตอบ: 3542
ที่อยู: คณะสัตวแพทยศาสตรและสัตว
ศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ขาดขอมูลนิดนึง
วิจัยนี้ไมไดบอกวา กอนเขารวมงานวิจัย คนไขกลุมนี้ กินโปรตีนมากแคไหน
ขาดโปรตีนอยูกอนหรือไม
เพราะถาผูปวยทุกคนขาดโปรตีนอยูตั้งแตตน ลองใหกินไข กินเนื้อ อาจจะได
ผลไมตางจากกินเวย
ตางกันครับ เพราะสารตั้งตนที่ใชการสังเคราะหเลซิตินหรือฟอสฟาทิดิลโคลีนที่ทําหนาที่
พาไขมันออกจากตับก็คือ กรดอะมิโน เมทไธโอนีน และเซอรีน จะมีคอนขางสูงในเวย
มีรายงานวัจัยที่ทําการเสริมเฉพาะเลซิติน หรือเสริมเมทไธโอนีนรวมกัยเซอรีน และก็พบ
วาไดผลดีเหมือนกัน
สวนที่ลดระดับของอนุมูลอิสระก็เนื่องมาจาก ในเวยมีซีสเตอีน(cysteine)สูง ซึ่งซีสเตอีนนี้
จะไปสังเคราะหรวมกับ กลูตามิก และ ไกลซีน ได กลูตาไธโอน ซึ่งถารางกายมีระดับขอ
งกลูตาไธโอนที่สูง ก็จะไปขัดขวางการสรางเม็ดสี ทําใหขาวขึ้น (แตกลไกรางกายก็มี
ระดับการสรางอยู ดังนั้นถาอยากขาวแบบชัวว ก็ตองฉีดอยางเดียว การกินไมชวยเทา
ไหร)
และสุดทายกลูตาไธโอนกก็จะรวมตัวกับซีลีเนียม(ในรางกายคนอยูในรูปของซีลีโนซีสเตอี
น) ไดเปน กลูตาไธโอนเปอรออกซิเดส ซึ่งเปนสารตานอนุมูลอิสระตัวที่สําคัญที่สุด
ของรางกาย
สวน MDA หมายถึง มาลอนไดอัลดีไฮด ซึ่งเปนผลมาจากอนุมูลอิสระเขาไปทําลายสวน
ของเนื้อเยื่อไขมัน ซึงสงผลใหเซลลเสื่อมสภาพ ถาเปนมากๆ ก็คือริ้วรอย มากๆๆๆ เรียก
วา เหี่ยว
ที่มา วิชาชีวเคมีทางสัตวศาสตร โภชนศาสตรสัตวไมเคี้ยวเอื้องชั้นสูง ชีวเคมีของวิตามิน
โภชนศาสตรแรธาตุในสัตว และ สัมมนาเรื่อง ผลการเสริมซีลีเนียมตอสมรรถภาพการผลิต
และภาวะเครียดในสุกร

กลับไปขางบน
kdc47
ThaiMuscle Member

ตอบ: 2009-06-02, 19:16:07

ชื่อกระทู:

Takky บันทึก:
เยี่ยมมากเลยครับงานวิจัยนี้

เขารวมเมื่อ: Sep 10, 2008
ตอบ: 1140
ที่อยู: นครราชสีมา

_________________
ผมเชื่อวาเราทุกคนทําได ไมมีอะไรยากเกินกวาที่เราจะทํา เอาเลยครับ ชีวิตเปนของเรา
รางกายเปนของเรา ฝกใหฉลาด ฝกโดยใชสมอง!
"วามันจะดียิ่งกวาถาเราทํามันทั้งการเสริมสรางกลามเนื้อ และสละเวลาวันละไมนาน เพื่อ
ทําการ Cardio"

กลับไปขางบน
illuminati
ThaiMuscle Member

ตอบ: 2009-06-02, 20:23:22

ชื่อกระทู:

tinker_muscle บันทึก:
เคยเอามาโพสแลวครับ แลวก็อธิบายกลไกแลว เดี๋ยวจะขุดมาใหอาน
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ขอโทษนะครับ ผมหาดูไมเจอเลยนึกวายังไมมีใครเอามาลง
ตอไปกอนจะเอาเรื่องอื่นมาลงจะดูใหละเอียดอีกทีครับ
modurator ลบไดเลยนะครับ ไมวากันครับ

เขารวมเมื่อ: Feb 18, 2009
ตอบ: 746
ที่อยู: oldtrafford

กลับไปขางบน
donkeyfool

ตอบ: 2009-06-02, 22:11:17

ThaiMuscle Member

ชื่อกระทู:

illuminati บันทึก:
tinker_muscle บันทึก:
เคยเอามาโพสแลวครับ แลวก็อธิบายกลไกแลว เดี๋ยวจะขุดมาให
อาน

ขอโทษนะครับ ผมหาดูไมเจอเลยนึกวายังไมมีใครเอามาลง
ตอไปกอนจะเอาเรื่องอื่นมาลงจะดูใหละเอียดอีกทีครับ

"

modurator ลบไดเลยนะครับ ไมวากันครับ

alt="" border="0" />
เขารวมเมื่อ: Feb 26, 2007
ตอบ: 4038
ที่อยู: ไปเรื่อยๆ

เผื่อคนไมรูก็ไดครับ
บางทีคนหาไมเจอเหมือนกัน
_________________
จิตรกรใชอารมณผสมสี นักดนตรีใชอารมณผสมเสียง
นักรองใชอารมณผสมสําเนียง นอนบนเตียงใชอารมณผสมพันธุ

กลับไปขางบน
maddog
ThaiMuscle Member
เขารวมเมื่อ: Apr 10, 2008
ตอบ: 97

ตอบ: 2009-06-03, 06:21:21

ชื่อกระทู:

ไมไดอานตัวจริง
แตจากรายงานนี้ ผมวาที่ขาดคือขาดกลุมควบคุม
จะพิสูจนไดยังไงวาที่ไขมันในตับ
หรือเอนไซมจากตับลดลงเนี่ย
ลดจากเวย
ไมใชจากการควบคุมอาหารและออกกําลังกาย
ไมอยากเชื่อวาในกลุมที่ถูกทดลองนี้
จะกลากินอาหารและออกกําลังกายเหมือนเดิม
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ในเมื่อโดนตอกย้ําดวยขอมูลอันตรายของโรคนี้
และถามีแพทยคนไหนสั่งกลุมนี้วา
หามคุมอาหารและออกกําลังกายนะ
เดี๋ยวผลการทดลองของฉันจะไมเที่ยงตรง
จะผิดจริยธรรมหรือไม
อานแลวยังงงๆอยู
กลับไปขางบน
chamnearn
ThaiMuscle Member

ตอบ: 2009-06-04, 01:50:15

ชื่อกระทู:

^
^
^
อางอิงจาก เรปบน ดวยความเคารพ
คือถาผมจําไมผิดในตอนที่ผมเรียนวิทยาศาสตรสมัยโนน

เขารวมเมื่อ: May 21, 2007
ตอบ: 1489

การที่ไขมันจะสะสม เริ่มตน จากการสะสมที่ ตับกอน นะครับ
แลวไลมาที่ อวัยวะภายในชองทองแลว ถึงจะมาสะสมที่ใตชั้นผิวหนัง
การนําออกกอเชนกัน คือ ไขมันเกาะสวนไหนกอน กอเอาออก สวนนั้นกอน
จึงไมแปลกใจวา ทําไมอวนแลว จึงผอมยาก
ดังนั้น ถาชาวแกง TM ของเรา จะใหคุณแม(ที่อวบในระยะสุดทาย)
หาร คา เวยดวยเหตุผล ตามวิจัย (พูดถึง สมาชิกที่ยังไมไดทํางาน)
ดัง "วลีที่วา"
เพื่อสุขภาพของเราทั้งสอง นะแม ซื้อเถอะ !!!

กลับไปขางบน
muscle9
ThaiMuscle Member
เขารวมเมื่อ: Oct 28, 2009
ตอบ: 1

ตอบ: 2009-10-28, 19:16:03
โปรตีนชนิดพิเศษ

ชื่อกระทู: งานวิจัย เวย

ทราบมาวาอาจารยเรียนปริญญาเอกจบมาหลายปริญญา ทั้งทางปริญญาเอกดานกุมาร
เวชศาสตร ปริญญาเอกทางโภชนาการในเด็ก และปริญญาเอกทางโภชนบําบัดในผูใหญ
ใชเวลาเรียนเกือบ 10 ปแลวกลับมาเมืองไทยแทนที่จะทํางานอยูเมืองนอกเหมือนคนอื่นๆ
ที่ไปเรียนกันในอดีต และไมคอยจะกลับมาประเทศไทย อาจารยไดรับทุนพิเศษจาก
มหาวิทยาลัยในเมืองนอกไมไดเรียนโดยทุนของไทยดวยนะ
กลับมาเมืองไทยแลว อาจารยเกงมาก ทําประโยชนใหกลับประเทศไทยมากมาย ปจจุบัน
ยังเปนบรรณาธิการวารสารคลิกนิกอาหารและโภชนาการ ซึ่งอาจารยทําเองโดยใชเงิน
สวนสวนตัว ทําฟรีใหคนทั้งประเทสและทั่วโลกไดเขาไปอาน เปน e-journal สามารถเขา
ไปหาความรูไดที่ http://tjcn.bigbig.com อานฟรี download ฟรีอีกดวย
วารสาร-วคอภ เปนวารสารที่ดีมากจริงๆ อานแลวไดรับความรูมากมาย ตองกราบขอบพระ
คุณ ดร. นพ. ประสงค เทียนบุญ เปนอยางมากที่ทําวารสารเลมนี้ออกมาใหพวกเราคน
ไทยไดอานและยังฟรีอีกดวย อาจารยเปนที่นาเคารพมากจริงๆที่อุตสาหเสียสละเวลาทํา
วารสารฯเลมนี้เพื่อเปนวิทยาทานแกคนไทยทั้งประเทศ
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ดูเหมือนวาจะเปนวารสาร electronic เลมแรกของเมืองไทย ตอนนี้เปนวารสารทาง
โภชนาการที่ popular มากที่สุดในประเทศไทย อีกทั้งยังสามารถเขาไดจากเมืองนอกอีก
ดวย
ทราบมาจากคนทั่วๆไปวาอาจารยเปนคนดีมาก ใจดี รักษาคนไขเกง มีความรูสูงมาก มี
จริยธรรมสูงมากๆ ขนาดคนไขไมมีตังค ยังรักษาใหฟรี แถมยังใหเงินคนไขเปนคารถกลับ
บานอีก คนไขใครๆก็รักอาจารยมาก อาจารยเปนคนถอมตัวมาก ไมเคยโฆษณาตัวเองเลย
และเปนคนติดดินมากทั้งๆที่เรียนอยูเมืองนอกมาเปนเวลานานเกือบ 10 ป จบปริญญา
ตางๆมากมายถึง 11 ใบเปนคนชอบ keep ตัวเอง low profile ทั้งๆที่เกงมาก ใครๆก็ยอม
รับกันหมดวาอาจารยเกง
ความรูของอาจารยดีมากจริงๆทั้ง scientific และ academic เขาใจวาทางดานโภชน
บําบัดแลวอาจารยเกงที่สุดในเมืองไทย ขนาดอาจารยอยูเชียงใหมยังมีคนไข
จากกรุงเทพฯและใกลเคียงบินมาขอรับการรักษาจากอาจารยที่เชียงใหมมากมาย ทั้งๆที่
คาเครื่องบินแพงกวาคารักษาอยูมาก
เห็นพวกแพทยที่จบแลว นักศึกษาแพทยและคณะอื่นๆรักที่จะเรียนกับอาจารยมากๆเพราะ
สอนเขาใจดีมาก อาจารยทุมเทอยางมากในดานการเรียนการสอนและงานวิจัย ทําเรื่อง
ยากๆใหเปนเรื่องงายๆ เขาใจดีและสะดวกตอการจํา อาจารยทํางานหนักอยางมากแตไมมี
ใครรู ปดทองหลังพระมาโดยตลอด ไมโฆษณาตัวเองเลยมีแตประชาชนมองเห็นความเกง
ความรูความสามารถของอาจารย พูดปากตอปากบอกตอๆกันไป อาจารยยัง update ตัว
เองตลอดเวลาจนเปนที่ยอมรับนับถือของนักวิชาการฝรั่งทั้งโลก อีกทั้งยังเลือกอาจารยให
เปน นายกสมาคมทางดานโภชนาการของสมาคมหลายๆแหงในโลก โดยที่ไมคอยมีคน
ไทยรูเทาไรเพราะอาจารยไมเคยพูดออกมาและยังไดรับแตงตั้งใหเปนศาสตราจารยทาง
โภชนบําบัดระดับ international อีกดวย อีกทั้งฝรั่งยังไดบรรจุชื่ออาจารยไวในหนังสือ
บุคคลสําคัญของโลก WHO IS WHO อีกดวย ซึ่งเปนคนไทยเพียงคนเดียวที่ไดรับเกียรติ
อันสูงสงนี้แตอาจารยไมเคยบอกใครเลย มีแตคนใกลชิดและเจาหนาที่ที่ทํางานรวมกับ
อาจารยเทานั้นที่จะรู
อาจารยยังทํางานวิจัยอยางมากมายคนพบสิ่งตางๆเปนคนแรกของโลกแตอาจารยก็ไมได
โฆษณาตัวเองแตอยางไร สื่อตางๆรูเขาจึงไดมาขอสัมภาษอาจารยไปลงหนังสือพิมพ
ออกทีวีและวิทยุตางๆ อาจารยยังมีผลงานตีพิมพในวารสารทางการแพทยมากมายเขาใจ
วานาจะถึง 400 เรื่องแลว และยังมีบทความลงในหนังสือพิมพตางๆอีกมากมายอีกดวย
เทาที่ทราบมาเวลาอาจารยทํางานวิจัยอาจารยจะแบงผลงานวิจัยใหลูกนองดวยเสมอๆจน
มีนักวิจัยบางคนอิจฉาอาจารยดวยแตอาจารยไมเคนถือสาอะไรเลย
ทราบมาเปนอยางดีวาอาจารยเปนคนที่มึจริยธรรมและคุณธรรมสูงสง สูงกวาคนทั่วๆไปที่
เราคิดและมองเห็นแตจะไมคอยมีคนรู อาจารยมักจะทํางานวิจัยชวยเหลือคนยากจนตางๆ
เชนพวกชาวเขาเผาตางๆ อาจารยออกไปทําวิจัยเพื่อชวยเหลือชาวเขาตางๆมากมายเพื่อ
ทําใหชาวเขาอยูดีกินดี มีสุขภาพและภาวะทางโภชนาการทดีโดยที่ทุมเทอยางมากและ
ยังใชเงินของตัวเองอีกดวยเพราะบางครั้งเงินทุนวิจัยไมมีหรือมีนอยเกินไป
ไดยินมาอยางลับๆวาอาจารยบริจาคเงินตั้งหลายแสนชวยในการสรางพระประธานใหกับ
วัดแหงหนึ่งในจังหวัดสุโขทัย เพราะวัดนี้ยังไมมีพระประธานเลยมาเปนเวลานานมาก พอ
ดีอาจารยทราบเขาจึงชวยทําบุญรวมดวยและชวยเปนธุระในการหาเงินใหกับวัดอีกดวย
นาสรรเสริญอาจารยจริงๆ
เขียนสะยาวเลยเพราะเห็นวาอาจารยเปนคนดีมากๆจริง ปดทองหลังพระมาโดยตลอด ทํา
สิ่งตางๆมากมายที่เปนประโยชนตอสังคมโดยไมมีใครรู อาจมีคนอิจฉาอาจารยอยูขาง
หลังบางก็ไดใครจะรู อาจารยเปนบุคคลสําคัญของประเทศทีเดียว จึงอยากบอกกลาวให
รูจักอาจารย นาสรรเสริญอาจารยอยางมากจริงๆ จะมีคนดีๆแบบนี้ในประเทศไทยสักกี่คน
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หายากมากทีเดียว
กลับไปขางบน
แสดงการตอบกอนนี้:

การตอบทั้งหมด

เกามากอน

ไป

ThaiMuscle.net หนากระดานขาวหลัก -> โภชนาการ ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
และอาหารเสริม
หนา 1 จากทั้งหมด 1
ดูกระทูนี้สําหรับการตอบ

ไปยัง:

โภชนาการและอาหารเสริม

ไป

คุณ สามารถ ตั้งกระทูใหมในกระดานนี้
คุณ สามารถ ตอบกระทูในกระดานนี้
คุณ สามารถ แกไขการตอบกระทูของคุณในกระดานนี้
คุณ สามารถ ลบการตอบกระทูของคุณในกระดานนี้
คุณ สามารถ ลงคะแนนในแบบสํารวจในกระดานนี้
คุณ สามารถ แนบไฟลในกระดานขาวนี้
คุณ สามารถ ดาวนโหลดไฟลในกระดานขาวนี้
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