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หัวใจเต้นเร็วมากให้พาไปห้อง ICU ตอนนั้น
รู้สึกตัวแล้วถามน้องๆว่า ท�าไมไม่มีใครไปช่วย
ตอนแรกเลยจ๊ะ น้องๆบอกว่าก็พี่เจนสั่นแต่
หน้ายิ้มก็นึกว่าก�าลังเล่นหรือมุขอะไรอยู่ จน
ตอนหลังเอะใจว่าเห็นจะเป็นเรื่องจริงซะแล้ว
แต่เราก็หมดสติไปก่อน 

คุณหมอเจรียง จันทรกมล ผอ.ใหญ่ของ
โรงพยาบาลบางปะกอก ที่ไปอยู่โทรมาแสดง
ความห่วงใย ท่านห่วงเรื่องหัวใจมาก เพราะ
เวลาไฟช็อตจะมีปัญหากับหัวใจ ก็เลยขอ        
ให้นอนโรงพยาบาลและคอยเช็คและวัดคล่ืน
หัวใจหลายๆครั้งเพื่อความแน่ใจ

แต่ที่แปลกใจมากก็คือ มีอาการปวดกล้าม-
เน้ือท้ังแขนและขาจนเกือบจะเดินไม่ไหว และ
เป็นอยู ่นาน คุณหมออธิบายว่าคงเกิดจาก
การท่ีเราโดนไฟช็อตและเรากระตุกหรือชัก
แด็กๆ อย่างนั้นอยู่นานจึงท�าให้กล้ามเนื้อ
เกร็งมากเกินไป

พอได้ประสบการณ์นี้ขึ้นมาดิฉันได้บท
เรียนชีวิตมากมายเลยล่ะค่ะ

1. เวลาฝนตกถ้าเท้าเปียก หรือไม่ได้ใส่
รองเท้าอย่าได้จับอะไรที่เป็นสื่อไฟฟ้าเด็ดขาด 
ถ้าจะออกนอกบ้านในช่วงหน้าฝน ควรใส่
รองเท้าพื้นยางเอาไว้

2. เวลาจะต่อสายไฟไปหน้าบ้าน ต้องมี
ความระมัดระวังอย่างมากๆทีเดียว เพราะถ้า
ไฟรัว่ อย่างกรณนีี ้อาจมคีนตายได้ โดยเฉพาะ
เด็กและคนชรา

3. หากจะช่วยผู้ถูกไฟดูด อย่าใช้มือเปล่า 
เพราะสามีแม้จะใส่รองเท้าที่ไม่เปียกแต่ก็โดน
ไฟดูดจนมือไหม้และบวม ให้ใช้เท้าถีบเต็ม
แรงหรือหาวัสดุที่ไฟฟ้าผ่านไม่ได้ป้องกันมือ
ตัวเองก่อน

4. ถ้าจะต่อไฟ ดีที่สุดควรใช้ Breaker เช่น 

แหม...งวดนี้เกือบไม่มีโอกาสได้เขียนเร่ือง
ใน Life & Style แล้วซิคะ เพราะเกือบจะ

กลายเป็นเรื่อง Life & Die ไปเสียแล้วค่ะ ขอ
เล่าเรื่องที่เป็นประสบการณ์ชีวิตให้ฟังนะคะ 
เพือ่จะได้เป็นอทุาหรณ์ให้เพือ่นสมาชกิด้วยกนั
นะคะ เพราะการเสยีชวีติของคนทีเ่รารกัไปโดย
กะทันหันนี่คงไม่สนุกแน่ๆเลยค่ะ

เหตุเกดิปลายเดอืนกรกฎาคม ดฉินัไปร่วม
งานวันเกิดของคุณน้าที่ดิฉันรักและสนิทสนม
ดังแม่ทีเดียว คืนนั้นฝนตก มีการจัดงานโดย
แน่นอนเป็นเดือนที่อยู่ในช่วงฤดูฝน จึงมีการ
ป้องกันโดยกางเต็นท์ไปทั่วบริเวณสนามหญ้า 
และมกีารต่อไฟเพือ่ให้แสงสว่าง มเีวทสีวยงาม
และมีคาราโอเกะไว้ให้ลูกหลานได้แสดงฝีมือ 
ร้องเพลงขับกล่อมและอวยพรท่านเจ้าของวัน
เกดิ ดิฉนัท�าหน้าทีเ่อนเทอร์เทนด้วยการเต้นร�า
จังหวะ ร็อค แอนด์ โรลล์ รองเท้าเต้นร�านั้น
ไม่เหมือนรองเท้าธรรมดา เพราะมันเป็นผ้า
และหนงักลบั ไม่ใช่พืน้ยาง ดงันัน้มนัจงึอุม้น�้า                                            
ไว้เต็มตอนที่เต้นอยู่บนเวทีท่ีเปียก เม่ือเต้น
เสร็จ คุณปัญญชลี เพ็ญชาติ ขึ้นไปร้องเพลง 
ดิฉนักเ็ดนิกลบัไปทีเ่ตน็ท์ เนือ่งจากพืน้ทีส่นาม
มีการเล่นระดับ กลัวลื่นจึงเอามือซ้ายจับเสา
เตน็ท์เพือ่จะได้ดงึตวัขึน้ไป ปรากฏว่าไฟดดู จน
ตวัสัน่ พับ่ พับ่ และได้ตะโกนว่าไฟดดู แต่จรงิๆ
แล้วไฟมันช็อตดิฉันเลยทีเดียว เพราะมันจับ
เราสั่นโดยแรง และดูดเราไปติดกับเสาทั้งมือ
และหน้า พวกน้องๆบอกไม่คดิว่าเป็นเรือ่งจรงิ 
เพราะเห็นหน้ายิ้ม และท�าปากพะงาบๆ พวก
เขาไม่ได้ยินว่าพูดอะไร 

จนพักหนึ่งมีคนเห็นชอบกล เพราะหมด
สติไปแล้ว จึงบอกให้สามีวิ่งไปดู พอเขาวิ่งมา
ก็เห็นว่าเราโดนไฟช็อตหมดสติ จะผลักออกก็
ไม่ได้ เพราะดิฉันเอาตัวกอดเสาไว้ เขาคิดว่า
เท้าเขาไม่เปียกจึงวิ่งไปแกะมือเราท่ีโดนไฟดูด
ติดกับเสาออก แล้วกระแทกเราเต็มแรง ทั้ง
คู่เลยหลุดไปกองอยู่กับสนาม เลยมีการช่วย
เหลือ โดยช่วยกันอุ้มไปไว้ที่โต๊ะ น้องชายช่วย
ปั ๊มหัวใจ ขณะที่สามีช่วยเป่าปากท�า CPR       
ให้ ถ้าไม่มีคนท�าให้ ดิฉันคงได้ไปเฝ้าพระเจ้า
แล้วล่ะค่ะ หรือฟื้นขึ้นมาแล้วหัวใจอาจพิการ
และสมองกค็งจะตาย กลายเป็นเจ้าหญงินทิรา
ไปแล้ว เรียกรถพยาบาลมาไปโรงพยาบาล          
บางปะกอก หมอรีบเช็คหัวใจให้ทันที ไม่นาน
หลังจากนั้นหมอบอกว่าคลื่นหัวใจปกติดี แต่

เซฟ-ที-คัท จะได้ปลอดภัย
5. ข้อนี้สอนตัวเองโดยเฉพาะ คืออย่า

ท�าตวัเหมอืนเดก็เลีย้งแกะในนทิานอสีป ทีเ่ล่น
ไปเรื่อย พอเกิดเรื่องจริง คนอื่นก็ยังนึกว่าเรา
เล่นอยู่ เฮ้อ..เกือบตาย

 6. อย่าโกรธกับใครเพราะไม่มีอะไร
แน่นอน อาจจะไม่ได้อโหสิให้กัน ชีวิตนี้อย่า
คิดว่าพรุ่งนี้ค่อยดีกัน อย่าเด็ดขาดเพราะอาจ
ไม่มีวันพรุ่งนี้

7. จัดการระเบียบชีวิตให้เรียบร้อย อย่า
ตายไปแล้วท�าให้ลูกหลานล�าบาก มีอะไรที่
ยุ่งเหยิงยังไม่เรียบร้อยก็ท�าให้เรียบร้อย ใคร
ยังไม่เคยเขียนพินัยกรรม ควรท�าไว้ เพราะ
ชีวิตเราจะไปเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้เลย ใครอยาก
ท�าความด ีอยากท�าอะไรดดีใีห้ใครหรอืท�าให้กบั
คนอื่น รีบท�า อย่าผลัดวันประกันพรุ่ง ท�าเสีย
วันนี้ เพราะเราจะมีพรุ่งนี้หรือเปล่า ใครจะไป
รู้ จริงไหมคะ?

8. ข้อนี้ส�าคัญมากส�าหรับตัวดิฉันเอง 
นอกจากจะไม่โกรธ ไม่เกลยีดใครเลยแล้ว ดฉินั
เชื่อว่าถ้าเรายังไม่ได้บอกรักใคร บอกซะเถอะ
ค่ะ บอกให้ใครๆรู้ว่าเรารักเขา และแสดงออก
ด้วย ก่อนทีเ่ราจะจากไปโดยไม่ได้มวีนับอกหรอื
ได้แสดงความรักหรือความเอื้ออาทรคนที่เรา
รกัเลย น่าเสียดายมากทีเ่ราจะตายโดยไม่ได้ท�า
อะไรให้เขารู้เลยว่าเรารัก

เกดิมาชาตหินึง่นะคะ ถ้าจะตายโดยมอีะไร
ติดค้างในใจ ไม่ดีใช่ไหมคะ? ให้เรามาท�าแต่สิ่ง
ดีๆในทุกวัน โดยใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทว่า 
พรุ่งนี้อาจจะมีมาถึงก็ได้นะคะ

ดิฉันเคยบอกรักท่านสมาชิกไหมคะ?
ขอถือโอกาสนี้ ขอขอบคุณ และรักท่าน

นะคะ
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เ รื่ อ ง - ดี ดี - -  ที่ ผ่ า น ม า ท า ง  ( e )  เ ม ล  ■   ‘เพ็งแพว’

ขยายออกอีกด้วย
3. เลือกกินแต่ไขมันชั้นดี  ไขมันไม่ให้มี

โทษไปเสียทุกชนิด ร่างกายยังต้องการไขมัน
เพื่อใช้เป็นพลังงาน สร้างความอบอุ่น ช่วยใน
การท�างานของสมอง และเป็นองค์ประกอบ
ของฮอร์โมนต่างๆ รวมทั้งช่วยในการดูดซึม
วิตามิน-เอ, ดี, อี,  เค  ไขมันที่ดีคือไขมันที่ไม่
อิ่มตัว มีมากในน�้ามันดอกทานตะวัน น�้ามัน
ข้าวโพด น�้ามันมะกอก น�้ามันดอกค�าฝอย 
และปลา ฯลฯ

ส่วนไขมันชนิดเลว คือ ไขมันอิ่มตัวจะท�า   
ให้ระดบัคอเลสเตอรอลในร่างกายเพิม่ขึน้ อาจ
สะสมอุดตันในเส้นเลือด น�้ามันชนิดนี้มักพบ
ในกะทิ น�้ามันปาล์ม ไขมันจากสัตว์ เป็นต้น

4. อย่าปล่อยให้หวิเกนิไป การปล่อยให้ตน 
เองหิวมากๆ อาจน�าไปสู่โรคร้าย เพราะความ
หวิกระตุน้ร่างกายให้หลัง่ฮอร์โมนความเครยีด 
ซึง่หากเกดิขึน้เป็นประจ�า จะท�าให้เกดิโรคความ
ดันโลหิตสูง  โรคหัวใจ หรือเบาหวานได้ ลอง
ควบคุมความหิวด้วยการแบ่งมื้ออาหารจาก
วันละ 3 มื้อ เป็นมื้อเล็กๆ 5-6 มื้อต่อวัน จะ
ช่วยได้มาก

เที่ยวนี้ขอว ่ากันด้วยเรื่องอาหารการกินล้วนๆเลยนะครับ เนื่องเพราะชาวเราน้ัน
ส่วนใหญ่ยึดคติ กินเรื่องใหญ่ ตายเรื่องกลาง 
ตะรางเรื่องเล็ก อยู่แล้ว และไหนๆก็ไหนๆ 
เรื่องกินเป็นเรื่องใหญ่แล้วนี่  ก็ขอให้เลือกกิน
กนัอย่างมปีระโยชน์ต่อสขุภาพร่างกายบ้าง จะ
ได้อยู่กินกันไปอีกนานๆไงครับ

กับเที่ยวนี้มีอะไรเกี่ยวกับกิน  และกิน
อย่างไรบ้าง เชิญติดตามกันครับ

หมายเหตุ: น้องนุ่งคนขยันผู้หม่ัน  Fwd 
Mail สารภาพ ว่าบางเรือ่งราวก ็Fwd กนัต่อๆ 
มา จนหาที่มาที่ไปไม่พบ แต่ยืนยันได้ว่าเป็น
ของจริง มีประโยชน์จริง จึงขอขอบคุณต้นตอ
เจ้าของต้นฉบับของทุกๆเมล ที่น�ามาลงบอก
ต่อๆกัน ไว้ ณ ที่นี้ด้วย

เรื่องกินเล็กๆน้อยๆ 
ที่ไม่ควรมองข้าม 

การกินเป็นเรื่องที่ละเลยไมได้  ใครที่เคย
กินอาหารแบบลืมนึกถึงสุขภาพ กินตามใจ
ปาก รู้หรือไม่ว่า พฤติกรรมการกินเหล่านี้ จะ
ส่งผลต่อปัญหาสุขภาพระยะยาว หากคุณไม่

อยากให้สุขภาพ ร่างกาย เสื่อมก่อนเวลา เรา
มวีธิกีารกนิให้สขุภาพด ีและไม่ควรมองข้ามใน
ชีวิตประจ�าวันมาฝากกัน

1. กินผัก ผลไม้  เป็นหลัก อาหารจ�าพวก
ธัญพืช  ผัก และผลไม้ นอกจากจะเป็นแหล่ง
ของวติามนิ แร่ธาต ุและคาร์โบไฮเดรตเชงิซ้อน
ที่มีคุณค่าแล้ว  ยังเป็นกลุ ่มของอาหารที่ม ี    
ไขมันต�่ามาก ท�าให้อิ่มนานเพราะมีใยอาหาร
ปริมาณสูง

นอกจากนี้ ใยอาหารซึ่งมีคุณสมบัติอุ้มน�้า
ได้ดี จะช่วยในการขับถ่ายและดูดซึมสารพิษใน
ล�าไส้ โดยขับออกมาพร้อมกับอุจจาระ จึงช่วย
ป้องกันการสะสมของสารพิษ และลดอาการ
ท้องผูก ริดสีดวงทวาร และลดอัตราเสี่ยงของ
มะเร็งที่ล�าไส้ใหญ่ได้

2. กินทีละนิด แต่บ่อยๆ ท�าให้กระเพาะ
ไม่ต้องเหนื่อยมาก จึงช่วยลดโอกาสที่จะเกิด
อาการอาหารไม่ย่อย  และท�าให้ระดับของ
ฮอร์โมนที่คอยควบคุมน�้าตาลในเลือดไม่แกว่ง
ขึน้ลงอย่างรวดเรว็ ซึง่จะช่วยให้คณุไม่รูส้กึง่วง 
และไม่นึกอยากกินจุบกินจิบ นอกจากนี้ การ
กนิอาหารทลีะมากๆ ยงัท�าให้กระเพาะของคณุ
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5. เลี่ยงเค็ม  อาหารส่วนใหญ่มีเกลือ
โซเดียมเป็นองค์ประกอบในปริมาณสูง ไม่ว่า
จะเป็นซอสปรุงรส น�้าปลา ขนมกรุบกรอบ 
อาหารหมักดอง ฯลฯ จึงเป็นไปได้ว่า ในแต่ละ
วันเรามักจะได้รับโซเดียมเกินความต้องการ
ของ แม้ว่าโซเดียมจะมีประโยชน์ช่วยควบคุม
ปริมาณน�้า ความดันเลือด ในร่างกาย แต่การ
ได้รบัโซเดยีมมากเกนิไป จะก่อให้เกดิโรคความ
ดันโลหิตสูงได้

6. กินน�้าตาลอย่างพอดี  อาหารในกลุ่ม
คาร์โบไฮเดรต ซึ่งได้แก่แป้งและน�้าตาล เม่ือ
เข้าสู่ร่างกาย และผ่านการย่อย จะได้กลูโคส
ซึ่งก็คือน�้าตาลชนิดหนึ่ง  กลูโคสเป็นสารที ่         
ให้พลงังานกบัร่างกาย ขณะเดยีวกนัหากมมีาก
เกินไป ก็จะเปลี่ยนเป็นไขมันสะสม จึงไม่เป็น
ผลดีต่อสุขภาพ นอกจากนี้ การมีน�้าตาลอยู่ใน
ร่างกายปริมาณสูง จะท�าให้การสร้างอินซูลิน
ที่ช่วยรักษาระดับน�้าตาลในเลือดเสียสมดุลไป 
เป็นสาเหตุท�าให้โรคเบาหวานได้ง่าย

7. เลิกกินไปดูไป การกินอาหารไป ดูหนัง
ไป  ท�าให้เรากินอาหารมากขึ้นโดยไม่รู ้ตัว 
แม้ว่าจะกินอิ่มมาแล้ว หรือรสชาติของอาหาร        
ไม่ได้เรื่องเลยก็ตาม นอกจากน้ีไฟสลัวๆ ท�า 
ให้ผู้ที่กินอาหารเพลิดเพลินเจริญอาหารมาก
ปกติอีกด้วย

8. ไม่รีบดื่มน�้า การดื่มน�้าปริมาณมากๆ 
อย่างรวดเร็ว  อาจก่อให้เกิดสภาวะน�้าเป็น
พิษเน่ืองจากเลือดเจือจาง  ร่างกายจึงขับ
โพแทสเซียมออกจากเซลล์  เพื่อปรับสมดุล
ระหว่างน�้าในเซลล์และนอกเซลล์ ผลที่ตาม
มาคือเป็นตะคริว กล้ามเนื้อเกร็ง หากเกิด
เกร็งที่สมอง หัวใจ หรือปอด จะท�าให้หายใจ         
ล้มเหลวและเสยีชวีติได้ แต่ไม่ต้องกงัวลจนเกนิ
ไป เพราะหากดื่มน�้าทีละเล็กทีละน้อย แม้ดื่ม      
มากกว่าปกต ิกไ็ม่เป็นอนัตราย เพราะไตจะขบั
ออกมาเป็นปัสสาวะ

9. งดชากาแฟบ้าง เครื่องดื่มที่มีกาเฟอีน
ไม่เหมาะผู้ที่มีอาการปวดหลัง เพราะกาเฟอีน
ลดหลั่งสารเอ็นดอร์ฟิน ซึ่งเป็นสารธรรมชาติ
ทีร่่างกายผลติขึน้ เอน็ดอร์ฟินมฤีทธิล์ดอาการ
ปวดตามอวัยวะ

10. ผลไม้ 1 ชิ้น หลังอาหาร กินแอปเปิ้ล
หนึ่งชิ้นหลังอาหาร ช่วยเพิ่มปริมาณน�้าลาย 
ซึ่งเป ็นส่วนส�าคัญในการลดแบคทีเรียใน
ช่องปาก และช่วยให้เหงือกแข็งแรง การกิน
สบัปะรดและมะละกอก่อนอาหารประมาณ 2-3 
ชิ้น ดีต่อกระเพาะอาหาร เพราะมีเอนไซม์ซ่ึง

ชว่ยยอ่ย จึงเทา่กับช่วยใหก้ระเพาะยอ่ยอาหาร
มื้อหลักที่ตามลงมาได้ง่ายขึ้น

มื้อดึกคุณภาพ
ถูกหลักโภชนา 

มาฟังข้อแนะน�าดีๆ  แพทย์เรื่องการ     
รบัประทานอาหารมือ้ดกึอย่างไร ไม่ให้เสีย่งต่อ
โรคภัยและสุขภาพที่แย่ลง

หลายคนมีพฤติกรรมชอบ “หม�่า” อาหาร
ในตอนกลางคืน ดึกๆ ดื่นๆ แล้วส่วนใหญ่มัก
ไม่ค�านงึว่าอาหารทีก่นินัน้มปีระโยชน์ หรอืเกดิ
โทษแก่ร่างกายอย่างไร ขอเพยีงอร่อย ถกูปาก  
หาง่าย ไม่ต้องท�าเอง เช่น พิซซา เบอร์เกอร ์
ลงกระเพาะหมด บางคนมื้อเช้าชิลล์  ชิลล์ 
กลางวันนิดหน่อย  เอาไว้ไปรวบยอดตกเบิก
มื้อกลางคืน...พฤติกรรมแบบนี้ภัยจากการกิน
ถามหาผู้นั้นแน่นอน 

ท่ีพูดไม่ใช่ว่าห้ามกินอาหารในตอนกลาง
คืน  เพียงอยากบอกว่าเราควรจะบริโภค
อาหารมื้อดึกอย่างไร  โดยที่ไม่เสี่ยงต่อการมี
สุขภาพที่แย่ลง และโรคภัยถามหา ว่าแล้วเรา
มีค�าแนะน�าดีๆ จาก ดร.ลุยจิ แกรตตัน รอง
ประธานฝ่ายการแพทย์เฮอร์บาไลฟ์ อินเตอร์-

เนชั่นแนล ลิมิเต็ด มาฝาก 
กฎข้อแรก เลิกล้มความเชื่อเก่าๆ
ดร.ลุยจิ กล่าวว่า มีหลายคนบอกว่าการ

กินอาหารยามค�่าคืน หรือมื้อดึก เป็นโทษต่อ
ร่างกาย  ในขณะที่ร่างกายต้องการแคลอรีที่
น้อยที่สุดในเวลากลางคืน กลับไม่มีหลักฐาน
ทางวิทยาศาสตร์ใดๆ เป็นเครื่องยืนยัน ว่า
ปริมาณแคลอรีจากอาหารที่กินในตอนกลาง
คืนจะถูกเก็บไว้มากกว่าที่กินในเวลาอื่น 

ดร.ลยุจ ิกล่าวต่อว่า การกนิอาหารในเวลา
สายของวัน แทนที่จะเป็นเวลาก่อนหน้านั้น 
ไม่ได้หมายความว่าจะท�าให้น�้าหนักตัวเพิ่มขึ้น 
แต่ข้อส�าคัญอยู่ที่ปริมาณแคลอรีที่ได้รับตลอด
วันต่างหาก 

“ไม่ว่าจะรบัประทานเวลาใด ถ้ารบัประทาน
มากกว่าที่ร่างกายต้องการ ร่างกายก็จะเก็บ
แคลอรเีหล่านัน้ไว้ และกลายเป็นไขมนัพอกพนู
ตามส่วนต่างๆของร่างกายในที่สุด  การ 
ควบคุมนิสัยการกินของจุบจิบในช่วงเย็น จะ
ท�าให้การควบคุมน�้าหนักตัวท�าได้ง ่ายกว่า 
เนื่องจากเราได้รับแคลอรีที่น้อยลง  เมื่อน�า
ไปนับรวมกับแคลอรีทั้งหมดที่เราได้รับใน
ระหว่างวัน”
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กฎข้อสอง ปฏิวัตินิสัยช่างกิน 
รองประธานฝ่ายการแพทย์ เฮอร์บาไลฟ์ฯ 

กล่าวว่า คนเรามกัจะบรโิภคอาหารทีใ่ห้แคลอรี
ทีร่่างกายต้องการส่วนใหญ่ในตอนสายของวนั 
ชาวอเมริกันจะเลือกอาหารมื้อเย็นที่มีแคลอรี
สูงมากกว่ามื้ออื่นๆ และถ้าหากเพิ่มจ�านวน
แคลอรีหลังจากเสร็จภารกิจกับอาหารเย็น 
ปริมาณแคลอรีก็จะเพิ่มขึ้นเกินความต้องการ
ของร่างกายอย่างแน่นอน

ดร.ลุยจิ กล่าวว่า มีเหตุผลหลายประการ
เกี่ยวกับรูปแบบการกินที่ไม่มีประโยชน์ต่อ
สุขภาพ บางคนกินอาหารไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการของร่างกายในตอนกลางวัน ซึ่งจะท�า 
ให้ ปริมาณน�้าตาลในเลือดลดลง และท�าให้หิว
ในตอนกลางคนื อนัเป็นผลให้รบัประทานมาก
ในตอนกลางคืนนั่นเอง

“บางคนทีม่กัจะมธุีระยุง่ จนไม่มเีวลาคดิถงึ
การบรโิภคอาหารแต่ละมือ้ ขณะท่ีบางคนออก
จากบ้านไปท�างานโดยดืม่กาแฟเพยีงถ้วยเดยีว 
และก้มหน้าก้มตาท�างานตลอดทั้งวัน  โดยไม่
หาเวลารับประทานอาหารให้เหมาะสม จึงไม่
เป็นเรื่องน่าประหลาดใจ ที่เม่ือพวกเขากลับ
ถึงบ้านก็แทบหมดเรี่ยวแรง อาจบริโภคตาม
อารมณ์ เช่น เพื่อแก้เครียด หรือแก้เบื่อ บาง
ครั้งมักเอื้อมมือไปหยิบอาหารขยะโดยไม่ทัน
คิด ขณะที่นั่งอยู่กับที่ ดูโทรทัศน์ ฟังเพลง 
หรือใช้คอมพิวเตอร์  รวมถึงบ่อยครั้งที่มักจะ          
รับประทานอาหารที่มีแคลอรีสูงเหล่าน้ีเวลา
หย่อนใจ และปฏิบัติจนเป็นนิสัยโดยไม่รู้ตัว”

ดร.ลุยจิ กล่าวว่า การเพิ่มพลังงานที่ถูก
ต้องในระยะเวลาห่างกนัอย่างเหมาะสมในช่วง
กลางวัน  เป็นวิธีป้องกันที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งเพื่อ
ลดการกินจุบจิบในตอนกลางคืน นอกจากนี้ 
อาหารเช้าและกลางวัน ควรมีปริมาณโปรตีน
ที่พอเหมาะและสอดคล้องกับความต้องการ
ของร่างกาย เพื่อให้สมองว่องไว ตื่นตัว และ
ไม่หวิ รวมทัง้กนิอาหารว่างทีด่ต่ีอสขุภาพ หรอื
หากรู้สึกว่าอยากกินอะไร เช่น ผลไม้ ธัญพืชที่
ไม่ผ่านการขัดสีเพื่อรักษาระดับของน�้าตาลใน
เลือด โปรตีนเชค และผลไม้ เป็นอีกทางเลือก
ของการเริม่ต้นวนัทีด่ ีหรอืไม่กล็องรบัประทาน 
ออมเลต็ไข่ขาวกบัผลไม้ โยเกร์ิตชนดิไม่มไีขมนั
กบัผลไม้ หรอืข้าวโอ๊ตผสมด้วยผงโปรตนีโดยไม่
ต้องกังวลกับแคลอรีที่จะตามมา

รองประธานฝ่ายการแพทย์ เฮอร์บาไลฟ์ฯ 
กล่าวเสริมว่า โปรตีนเชค เป็นอาหารที่เตรียม
ได้เร็ว และเป็นอาหารกลางวันที่ดี โดยเฉพาะ

เวลาท่ีมีธุระยุ่งเกินกว่าจะมีเวลาเตรียมอาหาร
สักมื้อ แต่ถ้าต้องการลองอาหารอื่น สลัดกับ
ไก่ย่าง ปลา หรือแซนด์วิชไก่งวงกับขนมปังท�า
จากธัญพืชที่ไม่ผ่านการขัดสี ตบท้ายด้วยของ
หวานผลไม้แทนพดุดงิหรอืเค้ก หากรูสึ้กโหยหิว
ในช่วงบ่าย วธิทีีด่ทีีส่ดุคอืกนิอาหารว่างทีม่เีนือ้
มีหนัง ซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็นอาหารกลางวัน                                                
ม้ือท่ีสองระหว ่างมื้อกลางวันและมื้อเย็น    
เช่น โปรตีนเชค หรือโปรตีนบาร์ หรือจะเลือก
แซนด์วชิสกัครึง่อนั ถัว่ หรอืคอตเตจชสีแคลอรี
ต�่า ตบท้ายด้วยผลไม้  ก็ล้วนเป็นอาหารว่างที่
ท�าให้อิ่มท้องและมีประโยชน์

“การบรโิภคอาหารทีม่โีภชนาการมากขึน้ใน
มื้อกลางวัน ร่วมด้วยการเลือกบริโภคอาหาร

ว่างทีม่ปีระโยชน์ จะท�าให้ไม่รูส้กึหวิมากในตอน
กลางคนื สามารถกนิอาหารมือ้เยน็แบบเบาๆ 
หรือน้อยลงได้ ครั้งต่อไปหากรู้สึกอยากเคี้ยว
อะไรสักอย่าง ก็ให้นึกถึงประโยชน์ของอาหาร
ที่มีคุณค่าต่อร่างกาย เช่น อาหารว่างที่ท�าจาก
ผงโปรตีน หรือผลไม้สดในตอนกลางวัน ซึ่ง
มีโภชนาการที่แตกต่างออกไปจากอาหารขยะ 
ราวกับกลางวันและกลางคืนเลยทีเดียว”

ชนิดของอาหาร 
ที่ช่วยชะลอความแก่

การรบัประทานอาหารทีถ่กูหลกัอนามยั ก็
จะช่วยท�าให้สุขภาพดี และยังช่วยปัดเป่าจาก
โรคภยัอนัเกีย่วกบัความแก่ได้อกีด้วย เช่น โรค
หวัใจ มะเรง็ และอลัไซม์เมอร์ ฉะนัน้เราหนัมา
สะสมอาหารเพือ่ชะลอความแก่กนัเถอะ เรามา
ดูกันว่ามีอาหารอะไรบ้าง ที่ช่วยชะลอความแก่

1. น�้ามันมะกอกเวอร์จิน  หรือน�้ามัน
มะกอกบรสุิทธ์ิ เป็นส่วนหนึง่ในการปรงุอาหาร 
เช่น ใส่ในน�า้สลัดเล็กน้อย หรอืผดัผกั ประโยชน์
ของน�้ามันมะกอกบริสุทธิ์ช่วยบรรเทาอาการ
โรคไขข้อได้ 

2. ขนมปังโฮลวีต การรบัประทานขนมปัง
โฮลวีต 3 แผ่นต่อวัน สามารถลดความเส่ียง
การเป็นมะเร็ง  โรคหัวใจ และเบาหวานชนิด 
2 ลงไปได้ 3 เท่า 

3. ส้ม เป็นผลไม้ที่รับประทานง่าย เพราะ
เรารู้ว่าในส้มมีวิตามิน-ซี และวิตามิน-ซี นี ้
จัดว่าดีต่อการสร้างคอลลาเจนใหม่ในผิว  จึง
ท�าให้ผิวแน่น และอิ่มเอิบ ทางออสเตรเลีย           
ได้ค้นคว้าและพบว่า ส้มมีไฟโตเคมิเคิลต่างๆ 
รวมกว่า  170 อย่าง ส้มจึงมีประโยชน์ช่วย
ป้องกันการอักเสบ ต่อสู้กับโรคมะเร็ง และยัง
สามารถป้องกันโรคโลหิตอุดตันอีกด้วย

4. ถั่วแดง  เป็นอาหารที่ดีที่สุดส�าหรับ
ต้านความแก่  เพราะในถ่ัวแดงมีสารแอนต ี                          
อ็อกซิแดนท์  และมีโปรตีนช ่วยช ่อมแซม
ร่างกาย มธีาตเุหลก็ช่วยในการกระตุน้พลงังาน 
วิตามิน-บี และแมกนีเซียม กากใยยังช่วยลด
คอเลสเตอรอลด้วย

5. เมล็ดทานตะวัน เต็มไปด้วยกรดไขมัน
ปกป้องผิวไม่แห้งหยาบกร้าน ท�าให้สุขภาพผิว
ด ีในเมลด็ทานตะวนัยงัมสีงักะสทีีช่่วยเยยีวยา
บาดแผล  โปรตีนช่วยเสริมสร้างคอลลาเจน 
และวิตามิน-อี 

6. ปลาแซลมอน  เต็มไปด้วยกรดไขมัน   
โอเมกา 3 ปลาแซลมอนยงัดกีบัผวิพรรณ และ
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ยังช่วยปกป้องผิว และเนื้อเยื่อภายใต้ผิวต่อ
การท�าลายจากแสงแดด แต่ยังไงก็ต้องใช้ครีม
กันแดดด้วยนะ

สยบ ‘ภูมิแพ้’ 
ด้วยอาหาร 

โรคภูมิแพ้เป็นโรคประจ�าตัวอันดับต้นๆ 
ของคนเมือง ที่ชีวิตพัวพันอยู่กับฝุ ่นละออง
จากควันรถยนต์  โดยเฉพาะในเด็กและวัยรุ่น                                                
มีผู้ป่วยเป็นโรคภูมิแพ้มากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ 
ซึ่งสาเหตุของการเกิดโรคก็มีทั้งมาจากมลพิษ
ในอากาศ และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
ไป  การขาดการออกก�าลังกาย  กรรมพันธุ ์ 
อาหารที่รับประทานเข้าไป แต่ถ้าเรารู้จักเลือก          
รบัประทานอาหารทีม่ปีระโยชน์ และเหมาะสม               
จากสาเหตุของการเกิดโรค  ก็อาจเปลี่ยน
เป็นวิธีหนึ่งที่ช ่วยป้องกันการเกิดอาการ                                             
ภูมิแพ้ได้เช่นกัน

การทานอาหารส�าหรับคนเป็นภูมิแพ ้
ถือว่าไม่ยุ่งยากเหมือนกับวิถีการกินของผู้ป่วย
ที่เป็นโรคอื่นๆ  โดยผู้ที่เป็นภูมิแพ้อาจต้อง
เลือกรับประทานอาหารที่ต้องค�านึงถึงฤทธิ์
ร้อน และฤทธิ์เย็น  เพราะถ้าร่างกายของเรา
ไม่มคีวามสมดลุ มภีาวะร้อนเกนิ หรอืเยน็เกนิ 
ร่างกายจะแสดงอาการป่วยและภาวะของโรค
ต่างๆออกมา

เมืองไทยเป็นประเทศเมืองร้อน คนส่วน-
ใหญ่จะมีร่างกายในเชิงฤทธิ์ร้อนมากกว่าชาว
ตะวันตก ดังนั้นควรเลือกรับประทานประเภท
ฤทธิ์เย็น  เช่น การทานผัก ผลไม้ สมุนไพร                                                   
หรือน�้าพริก แต่ทว่าในปัจจุบันหลายๆคนมัก
ทานอาหารเลียนแบบชาวตะวันตก ชนิดที่ว่า
เน้นเนื้อ นม ไข่ จ�าพวกแฮมเบอร์เกอร์  มัน
ฝรั่งทอด ขนมเค้ก

ซึง่อาหารพวกนีม้นี�า้ตาล และไขมนัสงู ส่ง
ผลให้ร่างกายเพิ่มความเป็นฤทธิ์ร้อนมากข้ึน 
โดยจะมีอาการที่แสดงออกทางรางกายจาก
ภาวะเสียสมดุล  เพราะมีความเป็นฤทธิ์ร้อน
มากเกินไป เช่น หน้าแดง ตาขาวเริ่มมีสีแดง 
อณุหภมูใินร่างกายสงู และด้วยอาการดงักล่าว
ก็ส่งผลให้โอกาสที่จะเกิดผื่น คัน ภูมิแพ้ก็มีสูง

ทั้งนี้ โรคภูมิแพ้ซึ่งเป ็นโรคซึ่งเกิดจาก
สภาวะร้อนภายในร่างกายมาก และเกิดการ
สะสมมานาน ผู ้ป่วยจึงควรเร่งปรับสมดุล      
ให้ร่างกาย ด้วยการรบัประทานอาหารฤทธิเ์ยน็
อย่างสม�่าเสมอ และต่อเนื่อง พร้อมทั้งหลีก
เลี่ยงอาหารดังนี้ คือ

อย่าได้แตะถ้าเป็นภูมิแพ้
- หลกีเลีย่งอาหารในกลุม่ทีม่คีาเฟอนี เช่น 

ชา กาแฟ
- หลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์จากนม เช่น  เค้ก   

เบเกอรี ไอศกรีม ช็อกโกแล็ต
- หลีกเลี่ยงสารเคมีปรุงแต่งอาหาร และ

สารปนเปื้อน เช่น ฟอร์มาลินในอาหารทะเล 
สีสังเคราะห์ สารกันบูด ผงชูรส ยาฆ่าแมลง

- เลือกรับประทานผัก และผลไม้ ที่มีสาร
ต้านอนุมูลอิสระ  (Antioxidant)  หรือยา
ธรรมชาติ ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกัน ป้องกันโรคหวัด 
ภูมิแพ้ ติดเชื้อง่าย

- เลือกรับประทานอาหารที่ใช้น�้ามันไม่
ผ่านความร้อน 

- ใช้เคร่ืองปรุงธรรมชาติ  เช่น ซีอิ๊วหมัก

ธรรมชาต,ิ มโิซะ, เต้าเจีย้ว, บ๊วยดอง, ขงิ เป็นต้น
เมนูแนะน�าเพื่อสู้ภูมิแพ้
เช้า สลัดไก่และน�้ามันมะกอก ซุปฟักทอง

ราดน�้ามันงา ข้าวโพดต้ม 1 ฟัก น�้ามะพร้าว
พร้อมเนื้อ

กลางวัน ข้าวกล้องโรยงาด�า ปลาแซลมอล 
นึ่งพร้อมผักออร์แกนิกและน�้าจ้ิมแจ่ว น�้าส้ม
หรือน�้าฝรั่งคั้นสด กล้วยน�้าว้า 2 ลูก

เย็น ข้าวกล้อง แกงส้มปลาช่อน ย�าใหญ่ใส่
สารพดั น�า้ถัว่เขยีวต้มใส่ขงิ เพือ่เพิม่ความร้อน
ให้แก่ร่างกายในฤดูหนาว

เมนูเสริม ต้มย�าไก่บ้าน ปอเปี๊ยะสดใส่กุ้ง 
แหนมเนือง โซบะน�้าใส่มิโซะหมู
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