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กินอาหารใหครบ 3 ม้ือ 
 นักโภชนาการยืนยันวา การกินที่ดีชวยใหเราแข็งแรงได ประเด็นสําคัญอยูที่วาเรารูขอเท็จจริงงายๆ เหลานี้
หรือไม 

สารอาหารทํางานรวมกันอยาไร 
โปรตีน คารโบไฮเดรต และไขมัน มีความสําคัญตอรางกายของเราเทาเทียมกัน ขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไมได จุดสําคัญ

อยูที่การผสมผสานสารอาหารแตละชนิดใหเหมาะสม เชน ควรกินอาหารประเภทไขมันรวมกับถ่ัวและผักและหลีกเลี่ยง
การกินรวมกับอาหารประเภทคารโบไฮเดรต  ขาว แปง หรือมันเปนตน 

ควรกินอาหารปริมาณเทาใด 
การกินอาหารใหครบสามมื้อจําเปนตอสุขภาพ แตก็ตองควบคุมปริมาณอาหารในแตละมื้อใหเหมาะสม ไมมาก

หรือนอยเกินไปดวย ในการคํานวณปริมาณแคลอรีตองตระหนักวาอาหารที่มีลักษณะคลายคลึงกัน ไมไดมีคุณคาหรื
อปริมาณแคลอรีเทากันเสมอไปเนื้อไกสุกมีน้ําหนักเพียง 80 % ของเนื้อวัวดิบเพื่อสุขภาพที่ดี เราควรเลือกกินอาหารให
เหมาะสมกับเพศและวัย พยายามเลือกอาหารที่ใหคุณคาเทากันแตมีแคลอรีนอยกวา 

เคี้ยวใหละเอียดกอนกลืน 
การเคี้ยวอาหารใหละเอียดกอนกลืนทําใหรางกายไดรับประโยชนจากสารอาหารตางๆ ไดดีขึ้น 
กินใหนอย เคล่ือนไหวใหมาก 
การกินอาหารมากทําใหอวน ถาคุณรักจะเปนนักกินตองไมลืมออกกําลังกายเพื่อชวยเผาผลาญพลังงานบาง แตไม

วาจะกลัวอวนอยางไร ตองกินอาหารใหครบทั้งสามมื้อและครบทุกหมวดหมู เพื่อใหรางกายไดรับสารอาหารที่จําเปน 
 

ตองกินอาหารเชา 
ผลเสียของการไมกินอาหารเชา 
บางคนไมกินอาหารเชาเพราะความเรงรีบของชีวิต ขณะที่บางคนเลือกงดอาหารเชาเพื่อลดความอวน  เร่ืองนี้มีคํา

เตือนจากแพทยวา การไมกินอาหารเชานั้นเปนอันตรายอยางยิ่งตอสุขภาพเพราะ 
1.  อาหารจะถูกยอยและขับออกไปจากกระเพาะทั้งหมดภายใน 4-6 ช่ัวโมง หากกินอาหารค่ําตอน 19.00 น. 

ประมาณเที่ยงคืนอาหารภายในกระเพาะจะถูกขับออกจนหมด หากเชาวันรุงขึ้นยังไม มีอาหารตกถึงทองน้ําดีที่อยูในถุง
น้ําดีก็จะเขมขนขึ้นอยางมากจนอาจจะแยกสังเคราะหส่ิงที่ตกผลึกหรืออาจทําใหเกิดนิ่วได นอกจากนี้การไมมีอาหารใน
กระเพาะเปนเวลานานจะทําใหกรดกัดกระเพาะ เกิดอาการอักเสบหรือเปนแผลในกระเพาะอาหารได 

2.  การปลอยใหทองวางเปนเวลานานจะทําใหระดับน้ําตาลในเลือดต่ํา ตับตองเพิ่มความเร็วใน    การสังเคราะห
น้ําตาลไกลโคเจน เพื่อนําไปชดเชยพลังงานที่รายกายตองการ เปนการเพิ่ม  ภาระใหตับ 

3.  การไมกินอาหารเชาทําใหเปนโรคขาดสารอาหารได ซ่ึงเปนผลเสียอยางยิ่งโดยเฉพาะตอเด็กที่กําลัง
เจริญเติบโต การมีระดับน้ําตาลในเลือดต่ําทําใหมีพลังงานนอยและยังสงผลตอการทํางานของสมอง ทาํใหขาดสมาธิ ไมมี
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กําลังวังชา กระทบกับการทํางานและการเรียน  เด็กที่ไมกินอาหารเชา จะมีอาการทองผูกดวย เพราะการไมกินอาหารเชา
ทําใหมีการดูดซึมอาหารนอยลง การขับถายกากอาหารลดลงจนกลายเปนอาการทองผูกเรื้อรังตอไป 

อาหารเชาท่ีดีตามหลักวิทยาศาสตร 
เมื่อรูวาการงดอาหารเชาสงผลเสียตอรางกาย แลวรูหรือไมวาอาหารเชาที่ดีควรเปนอยางไร  บางคนอาจคิดวา การ

กินไขไกและดื่มนมเปนอาหารเชานาจะดีพอแลว แทจริงแลวอาหารเชาอยางนี้ใหพลังงานแกรางกายไมเพียงพอ ที่สําคัญ
คือการดื่มนมในขณะที่ทองวางหรือตอนที่ในกระเพาะมีกรดยังทําใหรายกายดูดซึมแคลเซียมไดไมดี การที่นมและไขมี
โปรตีนเปนสารอาหารสําคัญ ทําใหรางกายไมสามารถนําพลังงานไปใชไดรวดเร็วนัก ดวยเหตุนี้อาหารเชาที่เหมาะสมจึง
ควรเปนอาหารประเภทแปงซึ่งใหพลังงานแกรายกายไดเร็วกวา 

ตัวอยาง  อาหารเชาที่ดีประกอบดวย ขนมปง หมานโถว  หมี่ กินคูกับสาหราย แครอดฝอย มันฝร่ังฝอย  หรือผัก
เขยีวอ่ืนๆ และอาจเพิ่มนม ไขไก หรือผลไมเขาไปดวย อาหารเชาสไตลจีนแบบนี้ จะสามารถชดเชยสารอาหารที่รางกาย
ตองการ ไดแก คารโบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน ซัลเฟอร ฟอสฟอรัสที่เปนกรด รวมถึงยังมีแคลเซียม โพแทสเซียม 
แมกนีเซียมที่เปนดาง นอกจากนั้นยงัอุดมดวยแคโรทน วิตามินหลายชนิด และเสนใยอาหารจากผักอีกดวย จึงนับวาเปน
อาหารเชาที่มีความเปนกรดดางสมดุล ดีตอสุภาพ 
 

เร่ืองควรทํากอนอาหาร 
แปรงฟนกอนอาหารปองกันฟนผุ  
หลายคนคิดวา การแปรงฟนหลังมื้ออาหารสามารถขจัดเศษอาหารที่อยูตามซอกฟนและปองกันรักษาฟนได 

แทจริงแลวชวงเวลาหลังอาหารนั้น เคลือบฟนจะทําปฏิกิริยากับน้ําตาลที่อยูในอาหาร ทําใหมีสภาพเปนกรด ดังนั้น จึง
ควรทําความสะอาดฟนกอนมื้ออาหารจะดีกวา 

กินน้ําแกงกอนกินขาว 
การกินน้ําแกงกอนกินขาวสักเล็กนอยเปนเหมือนการอบอุนรายกายกอนเลนกีฬา ทําใหตอมขับน้ํายอยออกมาใน

ปริมาณที่พอเหมาะ เปนการเตรียมพรอมรางกายในการยอยและดูดซึมอาหาร 
ออกกําลังกายกอนมื้ออาหารชวยใหผอมลงได 
ไขมันจะดูดซึมเขาสูรายกายหลังมื้ออาหารไดยาก มีขอแนะนําใหผูที่ตองการลดความอวนออกกําลังกายกอน

อาหารสัก 1-2 ชั่วโมง เพราะในขณะที่ทองวาง เซลลไขมันจะยังไมมีกรดไขมันใหม การออกกําลังกายในชวงนี้ จะทําให
รางกายดึงไขมันที่มีอยูออกมาเผาผลาญเปลี่ยนเปนแคลอรี  

กินผลไมกอนอาหาร 
หากเรากินอาหารหลักกอนแลว จึงกินผลไมจะทําใหอาหารที่กินเขาไปกอนถูกหนวงอยูในกระเพาะ ทําใหเกิด

กรดและบูดเนา เกิดแกสในกระเพาะทําใหทองผูก กระทบตอการยอยอาหารในลําไส นอกจากนั้นการกินผลไมกอน
อาหารยังสามารถรักษาระบบการยอย ทําใหรางกายไมถูกกระตุนจากอาหารรอนอีกดวย 

 

เร่ืองไมควรทําหลังอาหาร 
อยางปลดเข็มขัดใหหลวม 
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การปลดเข็มขัดหลังอาหารจะทําใหชองทองถูกกดลงมา เพิ่มภาระการเคลื่อนไหวและยืดหยุนของอวัยวะในการ
ยอย อาจทําใหลําไสบิดตัวเกิดการอุดตัน อีกทั้งยังทําใหกระเพาะยอยลงไดงาย สรางปญหาตอระบบยอยอาหาร 

อยางสูบบุหรี่ 
หลายคนชอบสูบบุหร่ีสักมวนหลังอาหาร นับเปนอันตรายตอสุขภาพอยางยิ่ง เพราะกระเพาะลําไสจะเคลื่อนไหว

อยูตลอดหลังอาหาร ทําใหการหมุนเวียนของโลหิตเร็วข้ึน มีการขยายตัวของลําไสและหลอดเลือด ทําใหรางกายดูดซึม
ควันบุหร่ีมากกวาชวงอื่นถึง 10 เทา 

อยาดื่มชา 
คนจํานวนไมนอยคิดวา การดื่มชาหลังอาหารจะชวยขจัดความมัน ความเลี่ยนของอาหารได แทจริงแลวสารแทน

ลินินในใบชาจะทําใหโปรตีนที่อยูในอาหารยอยยากขึ้น 
อยารีบอาบน้ํา 
การอาบน้ําทําใหปริมาณการไหลเวียนของเลือดใตผิวหนังเพิ่มขึ้น ปริมาณการไหลเวียนของเลือดที่กระเพาะ

ลดลง ทําใหประสิทธิภาพการยอยอาหารลดลงดวย 
อยารีบเดินหรือออกกําลังกาย 
การเดินหรือการเคลื่อนไหวรางกายอยางหนักหลังอาหารจะสงผลกระทบตอการดูดซึมสารอาหาร และระบบยอย

อาหาร และในผูสูงอายุยังทําใหประสิทธิภาพการทํางานของหัวใจลดลง ความดันโลหิตก็ลดลงดวย 
นิสัยการกินท่ีดี 
กระเพาะเปนอวัยวะที่สําคัญตอการยอยอาหาร รูปแบบการกินอาหารที่ไมเหมาะสมอาจทําใหเกิดโรคตางๆ 

เกี่ยวกับกระเพาะอาหารได  ควรฝกนิสัยการกินที่ดี ดังนี้ 
กินพออิ่ม    
อยากินอ่ิมมากจนเกินไปเพราะจําทําใหกระเพาะขยายตัวมาก และการมีอาหารตกคางในกระเพาะเปนเวลานาน  

ยอมไมสงผลดีตอกระเพาะอาหารและรางกาย  การรักษาความพอดีคือ การไมปลอยใหรางกายอิ่มหรือหิวจนเกินไป
นั้นเอง 

งดอาหารกอนนอน 
การกินอาหารกอนนอนทําใหนอนหลับไมสนิทและยังทําใหเกิดโรคอวน อีกทั้งการมีน้ํายอยออกมามากเกินไป

ในเวลากลางคืนอาจทําใหเกิดโรคกระเพาะได 
กินอาหารใหเปนเวลาวันละ 3 ม้ือ 
กินอาหารวันละ 3 มื้อ ตามกําหนดเวลาและปริมาณที่เหมาะสม เพื่อใหรางกายไดรับสารอาหารเพียงพอตอความ

ตองการ โดยเฉพาะอยางยิ่ง อาหารเชา ดังท่ีมีผูกลาวไววา “ตองกินอาหารเชาใหอ่ิม กินอาหารกลางวันใหดี กินอาหารเย็น
ใหนอย” หลังอาหารควรนั่งพัก 30 นาที ถึง 1 ชั่วโมง แลวคอยทํากิจกรรมอื่นๆ ตอไป 

ไมกินอาหารที่เย็นหรือรอนเกินไป 
อาหารที่เย็นหรือรอนเกินไปเปนอันตรายตอกระเพาะอาหาร ในชวงที่อากาศรอนควรเลี่ยงเครื่องดื่มเย็นหรือ

น้ําแข็ง เพราะอาจทําลายผนังกระเพาะ ทําใหเกิดโรคกระเพาะได 
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งดอาหารดอง ทอด ปง เผา 
-  งดหรือเล่ียงอาหารดอง เชน ผักกาดดอง เตาหูยี้ เตาหูเหม็น  
-  อาหารยาง ทอด เชน หางยาง ปลาทอด มันฝรั่งทอด หรือเนื้อที่ยางจนเกรียม 

เคี้ยวใหละเอียดกอนกลืน 
น้ําลายมีประโยชนมากมาย ทั้งชวยยอยอาหาร ฆาเชื้อ ขับพิษ ฯลฯ การกินอาหารอยางเรงรีบหรือไมเคี้ยวอาหาร

ใหละเอียดกอนกลืน  จะทําอาหารไมไดรับการคลุมเคลากับน้ําลายดีพอ เกิดปญหาดานสุขภาพได การเคี้ยวทําใหอาหาร
ถูกฉีก หั่น บด ในขณะที่น้ําลายถูกขับออกมาเพื่อชวยใหกลืนอาหารไดดีขึ้น 

นักโภชนาการ แนะนําวาควรเคี้ยวอาหารแตละคําอยางนอย 50 ครั้ง การเคี้ยวอาหารทําใหกลามเนื้อท่ีบดเคี้ยวกับ
เหงือกขยับ เปนการเพิ่มการไหลเวียนของโลหิต ทําใหฟนแข็งแรงและเงางามคงทน สวนแปงตะกอนที่พบในน้ําลายก็จะ
คลุมเคลาชวยยอยอาหารในปาก สารที่พบในน้ําลายยังชวยฆาเชื้อโรค แกพิษ และชวยรักษาเซลลและยีน ตอตานสารกอ
มะเร็งได 

มีการวิจัย พบวา น้ําลายทําใหสารกอมะเร็งไมเปนอันตรายตอสุขภาพของคน เชน หากสารกอมะเร็งที่พบใน
อาหารยางจนเกรียมถูกปฏิกิริยาจากน้ําลายสักครึ่งนาที สารกอมะเร็งจะลดลงอยางมาก นอกจากนี้ยังพบวาน้ําลายสามารถ
แกพิษที่ไดรับจากอาหารที่มีเชื้อรา สี สารกันบูด หรือสวนประกอบที่เปนพษิอื่นๆ ไดดวย 

ใหความสําคัญกับเลือกขนม 
ขนมในทองตลาดมีอยูดวยกันหลายประเภท เชน ประเภทผลไมแหง ประเภทนม และน้ําตาล ประเภทแปง 

ประเภทหมักดอง ประเภทเนื้อแหง   
ขนมประเภทผลไมแหงมักอุดมดวยโปรตีนและวิตามิน ไดแก ขนมพวกเมล็ด แตงโม ถ่ัวลิสง พุทราแดง องุนแหง 

พิสตาชิโอ อัลมอนด และเม็ดสน สามารถชวยฝกการเคี้ยวของเด็ก มีผลดตีอการเจริญเติบโตของเด็กวัยรุน แตควรพยายาม
หลีกเลี่ยงจากการทอด 

ขนมประเภทนมและน้ําตาลเต็มไปดวยน้ําตาล ไขมัน แคลอรี โปรตีน เกลือ อนินทรีย และวิตามินสูง ไดแก ขนม
เจลลี่ ช็อกโกแลต จึงควรจํากัดการบริโภคขนมประเภทนี้ในเด็ก ขณะที่คนชราและผูปวยโรคเบาหวานไมควรบริโภค 

ขนมประเภทแปงนอกจากแคลอรีสูง ทําใหรูสึกอ่ิมเร็วแลวยังมีไขมัน แตมีเกลอือนินทรีย วิตามิน ปริมาณโปรตีน
นอย คุณคาทางอาหารนอย ไดแก อาหารประเภทมันฝร่ังแผน มันฝร่ังเสน กุงแผน ปอปคอรน เมื่อกินมากอาจทําใหรอน
ใน แตหากสุขภาพสตรีไดกินขนมประเภทนี้ในปริมาณที่พอเหมาะกอนและหลังมีประจําเดือน จะชวยใหลดความเครียด 
กระตุนเสนประสาท และลดความออนเพลียได 

ขนมประเภทหมักดอง เชน บวยหรือขนมที่มีรสเปรี้ยว ขนมพวกนี้จะเพิ่มการดูดซึกน้ําตาล เกลือ ลดความอยาก
อาหาร 

ขนมประเภทเนื้อแหง ถึงแมจะมีโปรตีน ไขมัน แตมักติดฟนทําใหฟนผุงาย เวลาเลือกควรหลีกเล่ียงรสเผ็ดและ
ประเภททอด  

แมขนมขบเคี้ยวจะมีประโยชนอยูบาง แตการกินขนมมากก็ไมชวยใหรางกายไดรับสารอาหารพอเพียง เพราะเรา
ควรไดรับสารอาหารที่จําเปนทั้งหลายจากอาหาร 3 มื้อที่สดใหม 
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กินอาหารใหหลากหลาย 
อาหารแตละประเภทใหคุณคาสารอาหารที่แตกตางกันไป การจัดเตรียมอาหารใหหลากหลายชนิด จะทําให

รางกายไดรับสารอาหารที่เพียงพอกับความตองการของรางกาย 
ความกาวหนาของสังคมปจจุบันทําใหโภชนาการของผูคนผิดเพี้ยนไปมาก เชน มีการบริโภคเนื้อสัตวมากขึ้นจน

เกิดโรคอวน มีอาหารสังเคราะหที่กอใหเกิดผลเสียตามมาเพิ่มมากขึ้น และแมผูคนในปจจุบัน จะพิถีพิถันเรื่องอาหารการ
กิน แตก็แทบไมมีเวลาหรือโอกาสจะปรุงอาหารเองเลย ทําใหมีเบาหวาน มะเร็งลําไส มะเร็งเตานม เพิ่มมากขึ้น หาก
ตองการมีสุขที่ดี จึงควรจัดใหมอีาหารที่หลากหลาย มีสัดสวนของเนื้อสัตวและผักที่เหมาะสมนั่นคือกินผักมากๆ กินเนื้อ
นอยๆ 

 

อาหารไทยคือ อาหารเพื่อสุภาพ 
ปจจุบันทั่วโลกใหการยอมรับวา อาหารไทยเปนอาหารสุขภาพอยางแทจริง  ซ่ึงสามารถพิสูจนไดทาง

วิทยาศาสตร  2 ดาน คือ 
1.  อาหารไทยมีคุณคาทางโภชนาการ เพราะอาหารไทยมีความสมดุลครบ 5 หมู ในสําหรับหรือในจานเดียว 

ประกอบดวยสารอาหารคารโบไอเดรต โปรตีน วิตามิน แรธาตุ และไขมัน ในสัดสวน ที่พอเหมาะ  เหตุที่ไขมันพอดีก็
เพราะรูปแบบการประกอบอาหารไทยจะเนนการตม ปง ยาง ยํา นึ่ง เหตุที่มีใยอาหารมาก เพราะมีผักเปนพื้น รวมทั้งมี
โปรตีนชั้นดีเพราะใชปลาเปนหลัก 

2.  อาหารไทยมีสรรพคุณดานสมุนไพร ซ่ึงเปนจุดเดนท่ีเปนเอกลักษณของอาหารไทย โดยเฉพาะน้ําพริก
เครื่องแกงตางๆ ลวนปรุงจากสมุนไพร เครื่องเทศ เชน พริก หอม กระเทียม ขิง ขา ตะไคร ใบมะกรูด กระชาย และอื่นๆ 
รวมทั้งผัก ผลไมพื้นบานที่นํามาปรุงเปนอาหารก็แตอุดมดวยคุณคาทางสมุนไพรแทบทั้งสิ้น 

ตัวอยางอาหารตามเมนูชูสุภาพ ท่ีแยกเปนรายภาคมีดังนี้ 

• ภาคกลาง – ขาวราดแกงปาไก แกงเลียง ตมยํากุง ปลาชอนเผาสะเดาน้ําปลาหวาน 

• ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ – ขาวราดแกงหอยใบชะพลูขาวราดแกงหนองไมไก ลาบปลา เนื้อออน
สมตําปลาราสุก 

• ภาคเหนือ – ขนมจีนน้ําเงี้ยว ปลาชอนนึ่งน้ําพริกหนุมตมไกใบมะขามออน ขาวราดแกงขี้เหล็ก    
ปลายาง 

• ภาคใต  - ขางยําปกษใต ขางราดาแกงไตปลา ขนมจีนน้ํายาปกษใต ขางราดแกงสมปลาสําลี 
 

โภชนาการดีทําไดไมยาก เร่ิมจากตนเอง 
เมื่อคานิยมทางสังคมมีสวนในการกําหนดวิธีการบริโภคอาหารของคนในปจจุบัน การบริโภคอาหารใหถูกหลัก

โภชนาการ จึงไมใชเร่ืองงาย แตก็ไมถึงกับยากเสียทีเดียว หากสามารถตั้งตน จากการทําความเขาใจวา การบริโภคอาหารดี
ไมใชการบริโภคอาหารราคาแพง อาหารเสริมหรืออาหารตามแฟชั่น ซ่ึงอาจทําใหเสียสุขภาพมากกวามากกวาไดผลดี  

สําหรับคนที่ยังใสใจตอการกินอาหารใหไดคุณคาเพียงพอที่ไมใชแคการกินใหอ่ิม มีแนวทางในการบริโภค
อาหารอยางเหมาะสม สําหรับคนไทยที่นักวิชาการดานโภชนาการและผูเกี่ยวของทั้งหลายไดพยามยามคิดคนเปน
หลักการเอาไว แบงเปนขอๆ อยางกระชับเพื่อใหงายแกการปฎิบัติตาม เรียกกันวา  “ โภชนบญัญัติ 9 ประการ” ดังตอไปนี้ 
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1. กินอาหารใหครบ 5 หมู  ไดแก 

• คารโบไฮเดรต ไดแก ขาว แปง ธัญพืช 

• โปรตีน ไดแก เนื้อสัตว  นม ไข 

• ไขมัน  ไดแก น้ํามัน ไขมันสัตว 

• แรธาตุและวิตามิน  ไดแก ผัก ผลไมตางๆ 
ดังนั้น ควรบริโภคแตละหมูใหหลากหลายไมซํ้าซาก นอกจากนั้นตองดูแลน้ําหนักตัวไมใหผอมหรืออวนเกินไป 

 2.  กินขาวเปนหลักสลับกับอาหารประเภทแปงอื่นๆ เปนบางมื้อ 
 3. กินพืชผักใหมากและกินผลไมเปนประจํา 
 4  กินปลาและเนื้อสัตวที่ไมติดมันเปนประจํา 
 5.  ดื่มนมใหเหมาะสมตามวัย 
 6.  กินอาหารที่มีไขมันแตพอสมควร 
 7.  หลีกเลี่ยงการกินอาหารรสหวานจัดหรือเค็มจัด 
 8.  กินอาหารที่สะอาด ปราศจากการปนเปอน 
 9. งดหรือลดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล 

แนวทางทั้ง 9 ประการไดมีการพัฒนาเปนคูมือสําหรับการบริโภคอาหาร ซ่ึงทางกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุขไดจัดพิมพเผยแพรแกประชาชน  เชน  ธงโภชนาการ คูมืออาหารไทยใน       ช่ือ “เมนูชูสุภาพ” เปนตน 

 

เกร็ดยอยบางอยางที่มักถูกมองขาม 

• การกินแตกาน ไมกินใบขึ้นฉาย   หลายคนกินแตกานขึ้นฉายและโยนใบทิ้ง นับเปนเรื่องนาเสียดาย
มากเพราะใบของขึ้นฉายนั้นอุดมดวยวิตามินตางๆ มากกวาในกานเสียอีก เชน ในใบมีวิตามิน B 1 มากกวาที่พบในกานถึง 
17  เทา มีวิตามิน C มากกวา 13 เทา ปริมาณโปรนตีน        11 เทา และปริมาณแคลเซียม  2 เทา 

นิสัยการกินที่ทําใหเกิดมะเร็ง 

• โรคมะเร็งเกิดจากการชอบกินอาหารหมักดอง  นักวิชาการพบวาอัตราการเติบโตมะเร็งกระเพาะ
อาหารที่สหรัฐอเมริกานั้นลดลง ขณะที่ในญี่ปุนยังมีอัตราของโรคนี้เพิ่มขึ้นเพราะคนญี่ปุนชอบกินอาหารหมักดอง 

• โรงมะเร็งเกิดจากการเลือกกิน  แพทยยืนยันวาอาหารประเภทไขมันและอาหารที่ใหพลังงานสูงอื่นๆ มี
ความเกี่ยวของกับการเกิดมะเร็งเตานม มะเร็งลําไส และมะเร็งมดลูก การกินอาหารไมเหมาะสมหรือเลือกกินเปนปจจัย
สําคัญที่ทําใหเกิดมะเร็ง นอกจากนี้ หากไดรับวิตามิน  A  ไมเพียงพอ  หรือ บริโภคอาหารรมควันหรือทอดมากเกินไป ก็
เปนสาเหตุของมะเร็งได 

• โรคมะเร็วเกิดจากการชอบดื่มเหลา  มีหลักฐานมากมายยืนยันวา แอลกอฮอลกับมะเร็งมีความ
เกี่ยวของกัน ผูที่ดื่มเหลาบอยๆ จะมีอาการกระเพาะอักเสบหรือเปนโรคกระเพาะไดงาย และหากมีอาการเรื้อรังเปน
เวลานานก็อาจเปลี่ยนเปนมะเร็งรายได 

• กินแตเนื้อมะเขือ  บางคนชอบปอกเปลือกมะเขือนั้นมีวิตามิน PP (ไนอาซีน) มาก การกินเปลือก
มะเขือบอยๆ จะชวยลดอาการความดันโลหิตสูง หลอดเลือดแข็ง อาเจียน เปนเลือด โรคผิวหนังเขียวเปนจ้ํา 
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• กินแตเม็ดพริกไมกินใบ  หลายคนไมเคยรูวาใบพริกนั้นกินไดและมีประโยชนมาก ทั้งนี้ใบพริกมี แค
โรทีน วิตามิน แคลเซียม และสารอาหารอีกหลายชนิด การกินใบพริกเปนประจํามีผลดีตอกระเพาะ บํารุงตับ ลดความ
อวน 

• ดื่มน้ําอัดลม  หลายคนชอบดื่มน้ําอัดลมกระหายนับเปนการทําลายสุภาพของตนเอง เพราะน้ําอัดลม
ผลิตจากสารเคมีที่เติมน้ําตาล เมื่อดื่มน้ําอัดลมเปนเวลานาน สารเคมีเหลานั้นก็จะสะสมอยูในรางกาย ทําลายการทํางาน
ของตับ การดื่มน้ําอัดลมในปริมาณมากเกินไปยังทําใหรางกายขาดโพแทสเซียมอีกดวย 

• กินกุงสด  บางคนชอบเอากุงเปนๆ ไปจุมไวในเหลากอนเอามาบริโภค ซ่ึงเปนอันตรายอยางยิ่งเพราะ
ในตัวกุงอาจมีพยาธิ เมื่อกินดิบๆ พยาธิจะเขาไปในรางกาย ทําใหเกิดอาการทองสวนบนบวมโต ความอยากอาหารไมปกติ 
หรือการทํางานของตับลมเหลวถึงแกชีวิต ดังนั้นจึงควรทํากุงใหสุก กอนบริโภคเสมอ 

• กินน้ําผักมากกวากินผัก   ปจจุบันผูคนจํานวนมากหันมานิยมดื่มน้ําผักแตไมกินผัก เมื่อเปนเชนนี้ จะ
สงผลเสียตอระบบการยอยของรางกาย เพราะในน้ําผักไมมีเสนใยอาหาร และการปนผักผลไมยังทําใหออกซิเจนที่อยูใน
อากาศเขาไปผสมกับสารอาหารที่อยูในผักทําใหเกิดออกไซด ซ่ึงเปนการทําลายคุณคาที่แทจริงของผักและผลไมนั้นๆ 

 
8 วิธี เพิ่มอายุยืนยาวขึ้น 8 ป   

คนเราอยากมีอายุยืนยาวดวยกันทั้งนั้น  แลวทํายังไงถึงจะมีชีวิตยืนยาว และมีคุณภาพที่ดี มีวิธีดังนี้ 
1. อายุยืนยาวขึ้น 1 ป ดวยการกินดารกช็อกโกแลต  การวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮารวารด  สหัฐอเมริกาบอก

วาเรากินดารกช็อกโกแลตบอยๆ หรืออยางนอยเดือน 3 ครั้ง อาจจะชวยใหชีวิตยืนยาวขึ้นไดอีก  1 ปเลย เพราะวาในดาร
กช็อกโกแลตมีสารฟลาโวนอยที่ชวยทําใหเลือดไมขนหนืดจนเกินไป เลือดเลยไหลไดสะดวก ไมไปติดหรือกระแทก
หลอดเลือดมาก จึงไมเกิดโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดเสนเลือดก็ไมอุดตัน 

2. อายุยืนยาวขึ้น 2 ป  ดวยเพศสัมพันธท่ีดี   มีเพศสัมพันธบอยๆ แลวดีครับ ชวยเพิ่มอายุไดถึง  2 ปเลย
ทีเดียว  การวิจัยของมหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนีย บอกวาเปนเพราะมันจะมีสารที่หล่ังออกมาหลังจากที่เราถึงจุดสุดยอดที่ทํา
ใหคลายเครียดไดดีมาก และจะทําใหเราสูสบายตัวรางกายและหัวใจเราก็ดีขึ้น ฮอรโมนคอร   ติโซนก็จะหลั่งออกมานอย
ผมเคยอานงานวิจัยอีกอันที่เขาศึกษากับคนออสเตรเลีย 2,338 คน บอกวาการที่ผูชายมีเพศสัมพันธหรือชวยตัวเองสัปดาห
ละ 10 คร้ัง สามารถลดอัตราการเกิดมะเร็งตอมลูกหมากไดถึง     33  เปอรเซ็นต 

3. อายุยืนยาวขึ้น 3 ป ดวยการกินถั่ว  อยางนอยสัปดาหละ 5 วัน มหาวิทยาลัยโลมาลินดาที่แคลิฟอรเนีย  
วิจัยพบวาในถั่วไขมันโอเมกา 3 สารตานอนุมูลอิสระ ในอาหารเยอะไขมันอิ่มตัวนอย แคลอรีนอยทําใหรางกายแข็งแรง 
โดยเฉพาะกับหัวใจ แตตองเลือดแบบไมมีเกลือนะครับ 

4. อายุยืนยาวขึ้น 4 ป ดวยการดื่มไวน  นักวิทยาศาสตรชาวดัชช ใหดื่มไวนวันละครั้งแกวจะทําใหชีวิต
เรายืนยาวไดถึง 4 ป เพราะในไวนจะมีสารโพลิฟโนลิคคอมพาวนส  ซ่ึงสารนี้จะทําใหเลือดเราไมมีการเติบโตของไขมัน 
พอเยื่อไขมันไมสามารถเติบโตได เสนเลือดเราจะสะอาดใสอยูตลอดเวลา ไมมีตะกอนตกคางหรือมีไขมันมาเกาะผนัง
หลอดเลือด 
 
 



~ 8 ~ 

5. อายุยืนยาวขึ้น 5 ป ดวยการเลนกอลฟ  อาจจะมีหลายคนที่เลนกอลฟกันอยูแลว แตยังไมรูวาทําไมเลน
กอลฟแลวทําใหอายุเรายืนยาวขึ้นได นั้นเพราะการเลนกอลฟทําใหเราเดินครับ เลนกอลฟ 18 หลุม จะทําใหเราตองเดินถึง 
6-10 กม. เลยครับแลวการเดินทําใหรางกายเราเผาผลาญแคลอรีไดดี เปนการออกกําลังกายแบบ Low intensity คือการออก
กําลังกายแบบไมหนัก แตหัวใจเตนเร็วและใชออกซิเจนเยอะมาก ซ่ึงจะทําใหรางกายเราแข็งแรง แลวการตีกอลฟทําใหเรา
ไมเบื่อที่จะออกกําลังกายดวย 

6. อายุยืนยาวขึ้น 6 ป ดวยการกินอาหารที่ดีตอสุภาพ   กินทุกๆ มื้อ และเลือกอาหารที่ดีตอสุขภาพ ไมใช
วันนี้พิเศษ ฉันจะไปกินอาหารเพื่อสุภาพ นานๆ กินที่แบบนั้นไมดีแนๆ  แลวมีการวิจัยจากฮอลแลนดบอกวา กินปลา เนื้อ
ไมติดมัน น้ํามันมะกอก กระเทียม คารโบ ไฮเดรตที่ดีอยางขาวกลอง ขาวโอต เปนประจําจะทําใหไขมันในเลือดนอยลง 
สุขภาพ รางกายดีขึ้น โรคมะเร็งกับเบาหวานก็จะเกิดไดยากขึ้น แลวถาไมรูวามีอาหารอะไรอีกที่ดีตอสุขภาพ ก็ดูจากสุภาพ
ดีนี้ก็ไดหางาย ไมแพงดวย 

7. อายุยืนยาวขึ้น 7  ป ดวยการควบคุมน้ําหนัก  นักวิทยาศาสตร จากมหาวิทยาลัยออนซฟอรด ศึกษา
พบวา ถาคุณสามารถควบคุมน้ําหนักใหอยูตามเกณฑมาตรฐานไดโดยตลอด คุณอาจจะเพิ่มชีวิตไดถึง 7 ปเลย หรือหาก
ตอนนี้ ใครกําลังน้ําหนักตัวเกินอยูก็รีบลดเลย  เพราะปลอยใหน้ําหนักมากๆ ไมดี กระดูก และไขขอตองรับน้ําหนักเยอะ
มากก็จะมีปญหาได และก็เส่ียงกับการเกิดโรคหลายโรคดวย แตที่ตองระวังดวยคืออยาดูแคตัวเลขของเทานั้น ใหดูไขมัน
ดวย เพราะคนผอมหลายคนเหมือนกันที่น้ําหนักนอยแตไขมันเยอะ นั่นก็สุภาพไมดีไดงายเหมือนกัน  

8. อายุยืนยาวขึ้น 8 ป ดวยการหัวเราะบอยๆ  การที่เราหัวเราะ ฮอรโมนคอรติโซน ซ่ึงเปนอันตรายตอ
สุขภาพจะหลั่งนอยลง ทําใหเรามีความสุข ผอนคลายไมเครียด เพราะสารเคมีที่ไมดีในรางกายจะไมหล่ังออกมาเลย แลว
จะมีสารเคมีดี เชน เอ็นโดรฟน อะดรีนาลีน หล่ังออกมาแทน ก็พยายามดูหนังตลก อยูกับเพื่อนใหเยอะๆ จะไดหัวเราะแค
คุณหัวเราะวันละ 15 นาที อาจจะทําใหคุณมีอายุยืนยาวขึ้นอีก 8 ป  
 
อาหารสําหรับเด็กวัยรุน 

ในระยะนี้ รางกายตองการสารอาหารในการสรางเซลลตางๆ กระดูกและฟน และตอมตางๆในรางกายเริ่มมีการ
ทํางานหนักขึ้น จึงตองใหอาหารที่เพียงพอเพื่อการเจริญเติบโตที่เต็มที่ สารอาหารหลักที่เด็กวัยรุนตองการมีดังตอไปนี้ 

สารอาหารที่วัยรุนตองการ 

• พลังงาน ขึ้นอยูกับการเจริญเติบโตของรางกายและกิจกรรมของวัยรุน ควรไดรับวันละ 2200-3000 แคลอรี 

• โปรตีน มีความตองการมากกวาผูใหญ เนื่องจากเปนวัยที่มีการเจริญเติบโต ควรไดรับวันละ 1 กรัมตอน้ําหนักตัว 
1 กิโลกรัม 

• เกลือแร ไดแก 
o แคลเซียม จําเปนในการสรางกระดูกและฟน 
o เหล็ก โดยเฉพาะผูหญิงที่ตองมีประจําเดือน ควรไดรับวันละ 16 มิลลิกรัม 
o ไอโอดีน ตอมไทรอยดมีการทํางานมากขึ้น ในภาคอีสานจะพบวัยรุนขาดไอโอดีนกันมาก ทําใหเกิดโรค

คอพอกหรือโรคเออ 

• วิตามิน ไดแก 
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o วิตามินเอ ควรไดรับวันละ 2500 หนวยสากล 
o วิตามินบี2 ควรไดรับวันละ 1.3-1.8 มิลลิกรัม 
o วิตามินซี ใชในการสรางคอลลาเจน(ซ่ึงเปนสวนประกอบของเนื้อเยื่อตางๆ) ควรไดรับวันละ 30 

มิลลิกรัม 

• น้ํา เปนสวนประกอบของเซลล ควบคุมการทํางานในรางกาย วัยรุนควรดื่มน้ําวันละ 6-8 แกว 
อาหารและปริมาณอาหารที่วัยรุนควรไดรับ 

• น้ํานม ควรดื่มวันละ 2-3 ถวยตวง เพราะมีแคลเซียม โปรตีน และวิตามินมากมาย 

• ไข ควรทานวันละ 1 ฟอง เพราะมีโปรตีน เหล็ก และวิตามินเอ 

• เนื้อสัตวตางๆ ควรไดรับวันละ 150-180 กรัม หรือประมาณ 3/4 ถวยตวง และควรไดรับเครื่องในสัตวควบคูไป
ดวย 

• ถั่วเมล็ดแหง เปนอาหารที่มีโปรตีนสูง 

• ผัก อาจเปนผักสีเขียวหรือผักสีเหลือง ควรไดรับทุกวัน มื้อละ 1/2 ถวยตวง 

• ผลไม ควรไดรับทุกมื้อ 

• ขาว ควรไดรับวันละ 5-6 ถวยตวง 

• ไขมัน ควรไดรับน้ํามันวันละ 3-4 ชอนโตะ 
ปญหาดานการรับประทานอาหารของวัยรุน 

• เบื่ออาหาร มีสาเหตุมาจากการที่ผูใหญบังคับใหเด็กกินอาหารชนิดหนึ่งมากเกินไป หรือเกิดจากอารมณ เชน 
ความเหน็ดเหนื่อย ผิดหวัง 

• โรคอวน มีสาเหตุมาจากลักษณะนิสัยในการกินของเด็กที่ชอบกินจุบจิบ 

• กินอาหารไมเปนเวลา เด็กวัยรุนมักอดอาหารเชา เพราะกลัววาจะอวน หรือเรงรีบไปโรงเรีย 
 
                         ****************************************** 
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