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กินอย่างไรให้สุขภาพดี

น.ต.หญิงพชรพรรณ  หล าธนู

 ผวป.รพ.จันทรุเบกษา ฯ
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โรคไขมันในเส้นเลือดผิดปกติ
 Chlolesteral      ค่าปกติ  ไม่เกิน  200 mg/dl

 Triglycerride   ค่าปกติ  ไม่เกนิ  150 mg/dl

 HDL - ชาย  > 40 mg/dl
- หญิง > 50 mg/dl

YOU ARE WHAT YOU EAT

( กินอย่างไรก็เป็นเช่นนั้น )
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โรคอ้วนกบัไขมัน

     ปัจจุบันวิถีชีวิตของคนเอเชียเปลี่ยนไป จากสังคมเกษตรมาเป็น
สังคมเมือง ท าให้มีการออกก าลังกายน้อยลง การได้รับวัฒนธรรมจาก
ประเทศแถบยุโรป(สหรัฐอเมริกา) โดยเฉพาะวัฒนธรรมการกินอาหาร
จ าพวกอาหารไขมันสูง ท าให้คนส่วนใหญ่เป็นโรคอ้วน

ชาวยุโรป   อ้วนท้ังตัว (ไขมันทั่วร่างกาย)

ชาวเอเชีย   อ้วนลงพงุ (ไขมันเฉพาะหน้าท้อง)  อันตรายกว่า!
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โรคอ้วนน าไปสู่ โรคความดันโลหิตสูง , ไขมันในเลือดสูง , 
โรคเบาหวานและโรคหลอดเลือดหัวใจ

 
ใช้เกณฑ์ตัดสินความอ้วนโดยการวัดรอบเอว (คนไทย) ดังนี้

      ส าหรับผู้ชาย   รอบเอวไม่เกิน  90  ซม. หรือ 36  นิ้ว
       ส าหรับผู้หญิง รอบเอวไม่เกิน  80  ซม. หรือ 32  นิ้ว
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การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร

และการออกก าลังกาย
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อาหารหลัก 5 หมู่

http://www.cake2thailand.com/th/-p-111.html
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คาร์โบไฮเครต  ได้แก ่ อาหารประเภท ข้าว แป้ง น้ าตาล
ข้อแนะน าในการรับประทาน คือ ปริมาณรวมของอาหารส าคัญกว่าชนิดของอาหาร

โปรตีน ได้แก ่ อาหารประเภทเนื้อสัตว์ นม ไข่ ถั่วต่างๆ 
โปรตีนจากพืชดีกว่าโปรตีนจากสัตว์ 

ไขมัน  ได้แก ่ไขมันจากพืชและสัตว์ ประกอบด้วย ไขมัน 3 ชนิด
      (1)  กรดไขมันอิ่มตัว เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น หมูสามชั้น  มันหมู หนัง
ไก่ นมเติมไขมัน ส าหรับในพืช เช่น กะทิ น้ ามันมะพร้าว
      (2)  กรดไขมันไม่อิ่มตัวหลายต าแหน่ง ช่วยในการลดไขมันได้ 

เช่น น้ ามันถั่วเหลือง น้ ามันข้าวโพด

ข้อแนะน าการรับประทานอาหาร

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://hilight.kapook.com/imghilight1/vegetabl500.jpg&imgrefurl=http://hilight.kapook.com/view/8502&h=376&w=500&sz=58&hl=th&start=26&um=1&tbnid=3EG6gLb88fggxM:&tbnh=98&tbnw=130&prev=/images?q=%E0%B8%96%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7&start=20&ndsp=20&um=1&hl=th&sa=N
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ไขมัน (ต่อ)

   (3)  กรดไขมันไม่อิ่มตัวต าแหน่งเดียว 

พบมากในน้ ามันมากอดคาโนลา  น้ ามันถ่ัวลิสง 

น้ ามันร าข้าว น้ ามันปาล์มโอเลอีน

    นอกจากนี้ยังมีไขมันอีกชนิดหนึ่ง คือ กรดไขมันทรานซ์ ซ่ึงเป็นอันตราย
ต่อร่างกาย ท าให้เกิดเป็นความเสี่ยงในการเป็นโรคเบาหวาน โรคหัวใจ

ข้อแนะน าการรับประทานอาหาร

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.dek-d.com/contentimg/general/nut.jpg&imgrefurl=http://qwer.dek-d.com/content/view.php?id=3038&h=326&w=641&sz=35&hl=th&start=1&um=1&tbnid=7WSNwbUVdYWhNM:&tbnh=70&tbnw=137&prev=/images?q=%E0%B8%96%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7&um=1&hl=th
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อาหาร ไขมันรวม(กรัม) ไขมันทรานซ์ (กรัม)
ข้าวโพดคั่ว (ไมโครเวฟ) (100 กรัม) 25.0 7.5

มันฝรั่งทอด (ขนาดใหญ)่ 23.7 5.0

คุกกี้ (ช็อกโกแลตชพิ) 4 ชิ้น 12.0 5.0

โดนัท (เคลือบน้ าผึ้ง) 1 ชิ้น 15 3.8

เนยขาว 14 3.7

เค้กหน้าน้ าตาล (1ชิ้น) 12.8 3.2

เนยเทียม (ชนิดแข็ง) 1 ช้อนโต๊ะ 12.0 1.4

มันฝรั่งอบกรอบ (Potato chip) 57 กรัม 19.6 1.1

ปริมาณไขมนัทรานซ์ในอาหารบางชนิด

ข้อมูลจาก USDA Nutrient Database
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อันตรายจากอาหารไขมันสูง

 ท าให้บริโภคสารอาหารที่มีประโยชน์นอ้ยลง

 ท าให้เกิดโรคอ้วน

 ท าให้ก่อให้เกิดอันตรายต่อเนื้อเยื่อในร่างกาย
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ข้อแนะน า
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โซเดียมคลอไรด์ (เกลือ)
     โซเดียมคลอไรด์ เป็นแร่ธาตุที่จ าเป็น

ส าหรับการรักษาสมดุลของ  ของเหลวในร่างกาย

ควรบริโภค วันละ 500 มก. แต่ไม่เกิน 2400 มก.   
  (4 - 5 กรัม =  1 ช้อนชา)

http://www.animationfactory.com/en/search/close-up.mc?&oid=4949972&s=226&sc=226&st=540&category_id=E19&spage=10&hoid=9e8d53a240cca91dc187a95002435c92
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อาหารที่ให้ประโยชน์ต่อการควบคุม

ไขมันในเส้นเลือด

  เมล็ดธัญพืชไม่ขัดสี

  ถั่วเปลือกแข็ง

  อาหารประเภทเนื้อปลา หรือน้ ามันตับปลา
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ผักและผลไม้

      ผักและผลไม้เป็นมีสารอาหารท่ีเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น   

สารแอนตี้ออกซิแดนท์ โพแตสเซียม แมกนีเซียม กากใยอาหาร เป็นต้น

โพแตสเซียม

      การรับประทานโพแตสเซียมจะช่วยปรับสมดุลของโซเดียม และ
ช่วยลดความดันโลหิต
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แมกนีเซียม
      ช่วยลดความดันโลหิต พบมากในผักใบเขียว

สารพฤษเคมี

      เป็นสารที่พบเฉพาะในพืช มีฤทธ์ิเป็นสารแอนตี้ออกซิแดนท์  

ลดอนุมูลอิสระ



17

การดูค่า BMI (ดัชนีมวลกาย)

BMI    =       น้ าหนักตัว (กก.)

              ส่วนสูง (เมตร)2
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การแปลผล BMI

ดัชนีมวลกาย ภาวะโภชนาการ
น้อยกว่า 18.5 ผอม

18.5 – 22.9 ปกติ

23.0 – 24.9 ท้วม

มากกว่า หรือ เท่ากับ อ้วน

เมื่อค านวณ BMI ได้แล้ว ท าให้เราทาบว่าอยู่ในกลุ่มใด 

ให้น าน้ าหนักตัว คูณกับ กิจกรรมท่ีท า
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ตารางกิจกรรม 

สภาวะ เป้าหมาย
เคลื่อนไหว

น้อยมาก

เคลื่อนไหว

ปานกลาง

เคลื่อนไหว

ใช้แรงมาก

น้ าหนักเกิน ลดน้ าหนัก 20-25 cal/กก. 30 cal/กก. 35 cal/กก.

น้ าหนักปกติ ลดน้ าหนัก 25-30 cal/กก. 35 cal/กก. 40 cal/กก.

ผอม เพิ่มน้ าหนัก 30-35 cal/กก. 40 cal/กก. 45-50 cal/กก.
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การค านวณความต้องการพลังงานของร่างกาย

ตัวอย่าง

ค านวณ BMI ได้เกิน 25 = อ้วน

ต้องการลดน  าหนัก แต่เคลื่อนไหวน้อยมาก

ค านวณ  

ค่าพลังงานจากกิจกรรม เคลื่อนไหวน้อยมาก น  าหนักตัว

25 70 = 1,750 cal./วัน

ถ้าต้องการลดน  าหนักลงอีก อาจจะใช้ 20 70 = 1,400 cal./วัน



21

ถามมา   -    ตอบไป


