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คำนำ
 คุณเป็นคนหนึ่งหรือเปล่าที่ไม่ค่อยมีเวลาพิถีพิถันกับอาหาร

การกินและการใช้ชีวิตเท่าที่ควร เพราะต้องเร่งรีบกับสิ่งเร้ารอบตัว 

 หนังสือเล่มนี้จะเป็นเพื่อนคอยชี้แนะและกระตุ้นเตือนให้

คุณรู้วิธีกินและการใช้ชีวิตให้ถูกต้อง เพื่อสุขภาพกายใจที่แข็งแรง

เบิกบาน โดยรวบรวมวิธีกินอยู่มาให้คุณอ่านแบบจุใจ 70 วิธี ถ้า

อยากรู้ว่ามีอะไรบ้าง อย่ารอช้า พลิกเข้าไปอ่านหน้าต่อไปได้เลย 

 ทุกคำตอบมีอยู่ในหนังสือเล่มนี้แล้ว 

  

        นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์ 
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1
ทำให้เกิดâรคเกี่ยวกับหลอดเล×อดหัวใ¨

เมื่อแอลกอฮอล์รวมกับกาเฟอีนจะยิ่งกระตุ้นสมอง 

หากดื่มในช่วงที่ตื่นเต้นหรือกระวนกระวายใจจะยิ่งทำให้อารมณ์แย่

ลง หากมีปัญหาเกี่ยวกับโรคหัวใจ อาจทำให้เส้นเลือดขยายตัว 

เลือดหมุนเวียนเร็วขึ้น ก่อให้เกิดโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจ   

ด×่มเหล้า
ตามด้วยกาแ¿

4 54 5
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2
ทำให้เกิดâรคเกี่ยวกับหลอดเล×อดหัวใ¨

ด×่มเหล้าตามด้วยนéำªา
ทำให้เกิดอาการเมาค้าง 
เกิดâรคเกี่ยวกับหลอดเล×อดหัวใ¨และâรคไต

ด×่มเหล้า
ตามด้วยกาแ¿

เมื่อเอทิลแอลกอฮอล์ในเหล้าที่

ร่างกายย่อยไม่หมดรวมกับน้ำชาท่ีมีคณุสมบัติ

ช่วยขับปัสสาวะ จะไปกระตุ้นไตและเป็นผล

เสียต่อการทำงานของไต  นอกจากนี ้ แอล- 

กอฮอล์และน้ำชาล้วนมีคุณสมบัติไปกระตุ้น

หลอดเลือดหัวใจ  ดังน้ัน การด่ืมเหล้าตามด้วย

น้ำชาจะยิ่งไปกระตุ้นให้หัวใจทำงานหนักขึ้น 

4 54 5
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3 กิน¢องหวาน
ตามด้วยเหล้า 
ทำให้นéำตาลในเล×อดเ¾ิ่มสูง¢Öéน

เมื่อแอลกอฮอล์ผ่านกระบวนการ

ป้องกันการทำปฏิกิริยากับออกซิเจน (แอนติ-

ออกซ ิ เดช ัน) จะไปควบคุมการเผาผลาญ

คาร์โบไฮเดรตในร่างกาย ทำให้ปริมาณน้ำตาล

กลูโคสในร่างกายลดลง ส่งผลให้น้ำตาลใน

เลือดเพิ่มสูงขึ้น ผู้ที่เป็นโรคเบาหวานไม่ควรกิน

ของหวานและดื่มเหล้าตาม 

6 76 7
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4
กิน¢องหวาน
ตามด้วยเหล้า 
ทำให้นéำตาลในเล×อดเ¾ิ่มสูง¢Öéน

ด×่มนéำเต้าหู้
    ตามด้วยส้ม 
ทำให้อาหารไม‹ย‹อย

เม่ือน้ำเต้าหู้ท่ีอุดมดว้ย

โปรตีนพบกับกรดส้มจะทำให้

โปรตีนแข็งตัวและย่อยยาก เป็น

ปัญหาต่อกระเพาะอาหารและลำไส้ 

ทำให้ปวดท้อง ท้องอืด ท้องเฟ้อ 

ท้องเสีย เป็นต้น   

6 76 7
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5 กินอาหารทะเล
ตามด้วยเบียร� 
ทำให้เปšนâรคเกาต� 
คØ³ค‹าสารอาหารลดลง

อาหารทะเลมีสารพิวรีน และสารนิวคลีโอไทด์ 

ส่วนเบียร์มีวิตามินบี 1 ที่สามารถย่อยสลายสารทั้ง 2 ตัวนี้ ดังนั้น

จึงไม่ควรกินอาหารทะเลพร้อมกับดื ่มเบียร์ เพราะเบียร์จะไป

ควบคุมการขับกรดยูริก ส่งผลให้กรดยูริกในเลือดเพิ่มสูงขึ้นอย่าง

รวดเร็ว เป็นสาเหตุให้เกิดโรคเกาต์และอาจเกิดอาการปวดที่ไตหรือ

ไขข้ออักเสบ  นอกจากนี้ ในปลาสดจะมี

วิตามินดีสูง หากกินอาหารทะเลพร้อมเบียร์

อาจส่งผลต่อการดูดซึมวิตามินดีเข้าสู่ร่างกาย  

8 98 9
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6
กินอาหารทะเล

ทำให้เปšนâรคเกาต� 
คØ³ค‹าสารอาหารลดลง

กินสเต�กไก‹ 
ตามด้วยเหล้า

ทำให้ม×อสั่น ความ¨ำแย‹

สเต๊กไก่มีวิตามินบี 1 หากกินพร้อม

กับเหล้าติดต่อกันนาน ๆ แอลกอฮอล์ในเหล้า  

จะทำลายวิตามินบี 1 ทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรง 

มือเท้าสั่น ความจำแย่   

8 98 9
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7 กินอาหารรมควัน
      ตามด้วยเบียร� 

เปšนสาเหตØ¢องâรคมะเร็ง
  และâรคเกี่ยวกับการย‹อยอาหาร

ผู้ท่ีด่ืมเบียร์บ่อย  ๆจะมีสารตะก่ัวใน

เลือดสูง ส่วนอาหารรมควันจะมีสารเอมีนเอกซ์ 

แทร็กแทนต์สูง อาหารรมควันบางอย่างจะเกิด

สารพอลิไซคลิกแอโรแมติกไฮโดรคาร์บอนใน

ปริมาณมากระหว่างกระบวนการผลิต  เมื่อสาร   

2 ชนิดนี้มารวมตัวกัน อัตราการเกิดโรคมะเร็ง

หรือโรคเกี่ยวกับการย่อยอาหารจะสูงกว่าปกติ   

10 1110 11

AW 70 ������� ���������� ok.indd   10 6/18/14   9:39:23 AM


