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ลดน้ำ�หนักให้ได้ผลและดีต่อสุขภาพ

 วิธีการลดน้ำ หนักท่ีสอดคล้องกับหลักการทางการแพทย์ โดยหลักการ

แล้วก็คือ “ห้ามทานยาลดน้ำาหนัก ห้ามอดอาหาร ทานผักเยอะๆ ทาน

คาร์โบไฮเดรตน้อยๆ ทานมันน้อยๆ ออกกำ ลังกายไปด้วย ก็จะยิ่งดี“ ตามที่

แพทย์ส่วนใหญ่เข้าใจ เพียงแต่ว่าจำ เป็นจะต้องมี รายละเอียดอย่างครบถ้วน

ดังนี้

 1. ต้องทานอาหารใหค้รบ 3 มือ้ในทุกๆ วัน ไม่มากไม่นอ้ยกว่านี้ เพราะการ

ทานอาหารครบ 3 มื้อ จะทำ ให้ร่างกายเราสามารถรักษาระดับการเผาผลาญ

พลังงานได้อย่างสม่ ำเสมอ 

 2. ทานอาหารให้ได้พลังงานประมาณ 1,000 - 1,200 กิโลแคลอรี อาจจะ

ยดืหยุน่ได ้แตห่า้มต่ำ กวา่ 800 กโิลแคลอรเีดด็ขาด เพราะรา่งกายเราจะทำ งาน

น้อยลงเพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน

 3. ทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ เพราะหากเราขาดอาหารหมู่ใดหมู่หนึ่งเราจะ

รู้สึกหิวได้ง่าย

 4. ทานโปรตนีใหเ้พยีงพอ โดยทานโปรตีน 1.0 กรมั/นำ้ หนกัเรา 1 กโิลกรมั

เพ่ือให้น้ำาหนักท่ีลดลงเป็นไขมันไม่ใช่กล้ามเนื้อ ซ่ึงจะช่วยรักษาระดับการ        

เผาผลาญให้คงที่

 5. สัดส่วนพลังงาน จากโปรตีน/คาร์โบไอเดรต/ไขมัน ที่ได้จากอาหาร

ที่ทานควรเป็น 30/50/20 (ยืดหยุ่นได้)

 6. โดยในทางปฏิบัติ (ข้อ 4-5) ให้เราหลีกเลี่ยงอาหารมันและอาหารที่ใช้

น้ำ มันในการปรุงอาหาร โดยทานอาหารให้มีโปรตีนประมาณคร่ึงหนึ่งในมื้อ

นั้น

 7. ทานผกัผลไมท้ีห่ลากหลายสสีนัสลบักันไป โดยทานผกัผลไมอ้ยา่งนอ้ย

มื้อละ 1 ถ้วย เพื่อให้ร่างกายยังได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนจะได้ไม่หิวง่าย



 8. ดื่มน้ำ ประมาณ 2 ลิตรขึ้นไป เพื่อให้การเผาผลาญไขมันส่วนเกิน รวม

ถึงทำ ให้การขับสารพิษและของเสียออกจากร่างกายมีประสิทธิภาพ

 9. ออกกำ ลังกายแบบแอโรบิกควบคู่กันแบบแอนาโรบิก โดยออกกำ ลัง

กายให้หนักในระดับที่หัวใจเต้น 60 - 80 % ของอัตราการเต้นสูงสุดในแต่ละ

วัย ต่อเนื่องอย่างน้อย 30 นาทีต่อวัน จำ นวน 3 - 6 วันต่อสัปดาห์ เพื่อรักษา

ระดับการเผาผลาญให้คงที่

 อยา่งไรกต็ามการออกกำ ลงักายเปน็เพยีงตวัชว่ยในการลดน้ำ หนกัใหเ้รา

สามารถลดน้ำ หนกัไดส้ำ หรบับางคนเท่านัน้ จริงๆ แลว้สิง่ทีส่ง่ผลตอ่เรือ่งการ

ลดน้ำ หนักมากที่สุดก็คือการควบคุมอาหาร คนส่วนใหญ่จึงสามารถลดน้ำ 

หนักลงได้โดยควบคุมอาหารอย่างเดียวโดยไม่ต้องออกกำ ลังกาย

 10. นอนวันละ 8 ชั่วโมง เพราะหากเรานอนน้อยเกินไปร่างกายจะทำ งาน

ผิดเพี้ยนแล้วทำาให้อ้วนขึ้นได้ ส่วนการนอนมากเกินไปก็ทำาให้ร่างกายเผา

ผลาญต่ ำลงได้

 11. ควบคุมน้ำาหนักต่อไปอีกอย่างน้อย 3 เดือนหลังจากได้น้ำาหนักท่ี

ต้องการแล้ว เพื่อให้ร่างการสามารถจดจำ น้ำ หนักที่ลดได้ จะได้ไม่มีการปรับ

ตัวให้น้ำ หนักเพิ่มขึ้น โดยพยายามทานให้ได้พลังงานเพิ่มขึ้นทีละนิด

ด้วยหลักการเหล่านี้ หากใครก็ตามที่สามารถปฏิบัติตามได้อย่างเคร่งครัด   

ก็จะสามารถลดน้ำ หนักลงได้ โดยที่ไม่ทำ ให้เกิดโยโย่ขึ้นอย่างแน่นอน

ที่มา : หนังสือ ถ้ารู้...คงผอมไปนานแล้ว
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ถ้ารู้...คงผอมไปนานแล้ว : โรสแมรี่
ท�าไมยิ่งลดน�้าหนักยิ่งอ้วน ท�าไมสัดส่วนถึงไม่ลดลงเลย ท�าอย่างไรก็ไม่ผอมสักที อ่านทุกอย่าง

ที่คุณต้องรู้เก่ียวกับการลดน�้าหนัก วิเคราะห์เจาะลึกวิธีการลดน�้าหนักที่มีในท้องตลาด โดยใช้

หลกัการทางการแพทย์และหลกัการทางวทิยาศาสตร์ ซึง่จะมาอธบิายให้คณุทราบว่าท�าไมท่ีผ่าน

มาเราถึงลดน�้าหนักลงไม่ได้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการลดน�้าหนัก พร้อมเรียนรู้การ

วเิคราะห์ และวิจารณ์วิธกีารลดน�า้หนกัทีม่อียูใ่นท้องตลาด ว่าแต่ละวธิช่ีวยเราลดน�า้หนกัได้หรอื

ไม่ หรือท�าไมบางวิธีกลับท�าให้เรือ่งน�า้หนกัของเรามากขึน้ได้ หนงัสอืเล่มนีจ้ช่ัวยเปิดมมุมองใหม่ๆ

ให้กับคุณได้เป็นอย่างดี ส�าหรับใครที่อยากผอม!!!



ปรับเงินเดือนประจ�าปี

อย่างไร ให้พนักงานและ

องค์กร Happy

โดย สุพจน์ นาคสวัสดิ์

ผู้ เ ขี ย น ตั้ ง ใ จ ถ่ า ย ท อ ด

ประสบการณ์การท�างานจริงๆ 

น�ามาแบ่งปันให้ผู้ อ่านได้มี

เทคนคิและแนวทางในการปรบั

เงินเดือนประจ�าปี ให้พนักงาน

ในองค์กร และไม่ใช่แค่วิธีการ

ปรับเงินเดือนประจ�าปีเท่านั้น 

แตย่งัรวมถงึเทคนิควิธีการปรับ

เงินเดือนในกรณีอื่นๆ อีกด้วย 

ไม่ว่าจะเป็น การปรับเงินเดือน

พนักงานใหม่, ส�าหรับคนเก่ง 

พรอ้มวธิกีารคดิงบประมาณใน

การปรับเงินเดือน และข้อควร

ระวังต่างๆ อย่างเต็มอิ่ม 

วัยกลางคน

โดย ขจรฤทธิ์ รักษา

เรื่องของ ‘หลี่‘ ชายอายุสี่สิบ

แปด อยู่ในวัยกลางคน เป็น

เจ้าของรา้นอาหาร ชวิีตเหมือน

จะเพยีบพรอ้ม มคีรอบครัวมลีกู 

กิจการก็ดูดี หากลึกๆ แล้วเขา

มีบางอย่างที่อยู่ ในใจเพียง

เพราะเขาหลงรักสาวเสิร์ฟคน

หนึ่งในร้านที่ชื่อ ‘สุ่ย‘ เรื่องราว

เล็กๆ การกระท�าของหลี่ ส่งผล

ต่อเรื่องที่ถูกเล่ามาทั้งหมด มัน

คลุมเรื่ องได้อย่างเด็ดขาด

แยบยล และท�าให้ราบรื่น เห็น

ภาพของวัยกลางคนที่เต็มไป

ด้วยอารมณ์ความรู้สึก หวั่น 

หวาด คาดหวัง ไมม่ัน่ใจ เหมอืน

ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ด้วยพฤติกรรม

ภายนอกท่ีแสดงออก จริงแล้ว

หัวใจว่างโหวง

พ้นหนี้ : ศาสตร์แห่งการใช้

หนี้ที่เข้าใจง่ายและรวดเร็ว

ที่สุด

โดย ตรัยคุณ รอตเกษม,     

ชิสากัญญ์ ปภาพันธ์เกียรติ

หากคุณก�าลังตามหาหลักการ

ใชห้นีท้ีง่า่ยและรวดเรว็ทีส่ดุอยู่

ละ่ก ็“พน้หนี ้ศาสตรแ์หง่การใช้

หนี้ที่ เข้าใจง่ายและรวดเร็ว

ที่สุด“ ช่วยคุณได้ เพียงแค่คุณ

มีแค่สองอย่าง คือ ตั้งใจ และมี

วิ นั ย  คุณต้ อ ง ตั้ ง ใ จ ป รั บ

พฤติกรรมตัวเองใหม่  และต้อง

มีวินัยท�าตาม รับรองว่าคุณจะ

มีชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นได้ไม่ยากเลย



คนชนะหนี้ 

โดย มณฑานี ตันติสุข

หนังสือคู่ใจ ท่ีไม่ใช่แค่ท�าให้

คุณชนะหนี ้แตช่นะชวิีต การให้

ความรู้พื้นฐานเร่ืองหน้ีสิน ให้

คนทีก่�าลังคิดเริม่กอ่หน้ีสนิดว้ย 

เพื่อป้องกันปัญหาก่อนจะเกิด 

นอกจากนีย้งัเพิม่บททีใ่ห้ความ

รู้เรื่อง จิตวิทยาการเงิน เพื่อให้

ได้ตื่นรู้ว่าปัญหาหนี้สินไม่ใช่

เกิดเพราะปัญหาการเงิน แต่

เกิดเพราะปมทางจิตใจ เราจะ

ได้แก้อย่างตรงจุด ไม่ว่าคุณจะ

มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเพิ่งเริ่ม

คิดเป็นหนี้  “คนชนะหนี้“ คือ

หนังสือที่จะเปลี่ยนชีวิตทุกคน

How to be เศรษฐีพอเพียง

โดย อัจฉรา โยมสินธุ์

“เพราะโลกนี้ไม่มีความจน“ วิธี

ออมเงนิและลงทนุใหม้ัง่มแีละมี

สุข เป็นเศรษฐีได้ง่ายๆ สไตล์

คุณ แนวคิดและวิธีการง่ายๆ 

ฉลาดๆ เพื่อให้ทุกท่านได้เป็น 

“เศรษฐีพอเพียง“ มีอนาคต

ทางการเงินที่มั่นคงเพราะ

จดัการเงนิไดอ้ย่างอยู่หมัดตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ

เพียง “หลักคิดเศรษฐกิจพอ

เพียง“ เป็นศาสตร์แห่งการ

บริหารที่ฉลาดปราดเปรื่อง คน

ใดยงัไมเ่ขา้ใจหลกัคดิเศรษฐกจิ

พอเพียง ต้องลองเปิดใจอ่าน 

“How to be เศรษฐีพอเพียง“ 

เรื่องหลักคิดเศรษฐกิจพอเพียง

ที่แสนจะง่าย ท�าได้ และได้ผล

จริง!!!

150 เกร็ดความรู้ภาษา

อังกฤษ ที่คนไทยใช้ผิดเป็น

ประจ�า by Ajton

โดย เอนก จันทร์ไทย

เก่งองักฤษไดด้้วยตัวเอง ทั้งค�า

ศัพท์ การออกเสียง และการ

เรียงประโยค โดยวิธีการสอน

ของอาจารยต์น้นัน้ มุ่งเนน้ใหผู้้

เรียนมีทักษะกรฟัง พูด อ่าน 

และเขยีนภาษาองักฤษไดด้ใีกล้

เคียงกับเจ้าของภาษา “เพียง

คุณอ่านภาษาไทยไม่เพี้ยน ก็

เ ป็ น เ ซียนออก เสี ย งภาษา

อังกฤษได้“ ตลอดจนเกร็ด

ความรู้เรื่องแกรมม่าร์ท่ีเข้าใจ

ง่ายๆ
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