ตั ว อย า งอาหารที ่ ค วรเลื อ กหรื อ ควรหลี ก เลี ่ ย ง
เม�อกินอาหารนอกบาน
ควรเลือก


ควรหลีกเลี่ยง


ประเภทเรียกน้ำยอย (appetizer)
เปาะเปยะทอด
เปาะเปยะสด
ถั่วทอด
ถั่วคั่ว
ขาวเกรียบ
ขาวตัง
ประเภทซุป
แกงกะทิ
แกงจืด
ซุปขน
ตมยำน้ำใส
แกงปา
แกงเลียง
แกงออม
ซุปใส
ประเภทผัก
ผักชุบแปงทอด
ผักสด
ผัดผักน้ำมันมาก
ผักนึ่ง ลวก ตม
ผัดผักที่ไมมันมาก
ประเภทเนื้อสัตวตาง ๆ
ปลาทอด หมูทอด
ปลานึ่ง ปลาแปะซะ
ไกทอด เนื้อทอด
ปลาเผา หมูยาง ไกยาง
กุงทอด ปูผัดผงกะหรี่
เนื้อยาง กุงเผา ปูตม
ประเภทสลัด
สลัดน้ำขน
สลัดน้ำใส (ไมใสน้ำมัน)
สลัดครีม
ควรแยกน้ำสลัด
และใสเพียงเล็กนอย
ใหปรุงรสดวยน้ำมะนาว
หรือน้ำสมสายชูแทน

ควรเลือก

ประเภทฟาสตฟูด
แซนวิช
(ชนิดที่ไมใสมายองเนส)
เคร�องด�ม
น้ำเปลา
เคร�องด�มที่ไมมีน้ำตาล
เชน โซดา น้ำผลไมธรรมชาติ
ควรด�มไมเกิน 120 ซีซี
นมจืดพรองมันเนย

ควรหลีกเลี่ยง

พิซซา
แฮมเบอรเกอร
น้ำอัดลม
น้ำผลไมที่ใสน้ำตาล
โอเลี้ยง / ชาดำเย็น
กาแฟเย็น / ชาเย็น
นมหวาน /
นมรสตาง ๆ

สุขและอรอยกับการกินอาหารนอกบาน
ดวยการวางแผนลวงหนา กอนออกจากบานใชเวลาสักนาที
ในการเขียนเมนูอาหารที่ควรและตองการกินติดตัวไปดวย
แลวอานกอนจะเปดเมนูสั่งอาหาร

กินพอเพียง แตก็สุขและอรอย
กับการกินอาหารนอกบานได

นิพนธโดย ผศ.ดร.วันทนีย เกรียงสินยศ
download ไดที่ www.diabassocthai.org
www.rcpt.org
www.thaiendocrine.org

วิถชี วี ติ และหนาทีก่ ารทำงานในปจจุบนั ทำใหหลายคนตอง
ฝากทองไวกับอาหารนอกบานไมมากก็นอย คนที่เปนเบาหวาน
หลายคนก็คงเชนเดียวกันที่ตองพึ่งพาอาหารนอกบาน การ
รูจักเลือกรานตลอดจนประเภทอาหารที่สั่ง และปริมาณอาหาร
ที่กินลวนมีความสำคัญตอการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด

เคล็ดลับความอรอยอยางปลอดภัย
ในรานอาหาร
1. รานอาหารสวนใหญสามารถเตรียมอาหารตามที่คุณ
ตองการได เชน ถาในเมนูเปนปลากระพงทอดเนย ลอง
ขอเปลี่ยนเปนปลากระพงนึ่งมะนาวแทน หรือปลาเผาแทน
นอกจากนี้บางรานอาจมีเมนูสุขภาพใหเลือก เชน เมนูอาหาร
ที่มีพลังงานต่ำ อาหารที่ลดเกลือและน้ำตาล เปนตน ก็อาจจะ
ลองสั ่ ง เมนู เหล านั ้ น รวมทั้งการสั่งอาหารจานเล็กแทนที่
อาหารจานใหญ
2. เลือกเมนูอยางสรางสรรค ใหมีอาหารครบทุกหมวดหมู
และหลากหลาย อาหารเรียกน้ำยอยหรือ appetizer ควร
เลือกประเภทที่มีผักเปนสวนประกอบดวย เชน เมี่ยงคะนา
ยำถั่วพู สำหรับอาหารจานหลักควรเลือกประเภทปลา หรือ
เนื้อสัตวไมติดมันที่ปรุงดวยการตม นึ่ง อบหรือ
ยาง ดีกวาการทอดหรือผัดที่ ใชน้ำมันมาก
หลีกเลี่ยงอาหารกรอบ ชุบแปงทอด หรือ
อาหารที่ราดน้ำเกรวี่ ซอสตาง ๆ ครีมชีส
เปนตน เพราะอาหารเหลานีม้ ที ง้ั ไขมัน
และพลังงานสูง

3. ถาชอบเมนูประเภทที่มีกะทิเปน
ส ว นประกอบ เช น แกงเขี ย วหวาน
พะแนง เมนูอ�นที่กินรวมดวยควรเปน
อาหารประเภทตม นึ่ง หรือยำ ไมควรมี
อาหารทอดกรอบอีก เพราะจะทำใหได
ไขมันมากเกินไป
4. อาหารหลายอย า ง
ยังประกอบดวยน้ำจิม้ ซอส
ตาง ๆ ก็ควรเลือกน้ำจิ้ม
ที่ ไมหวาน เชน น้ำจิ้มแจว
ซอสมะเขือเทศ แทนน้ำจิ้ม
ชนิดที่มีรสหวาน เชน น้ำจิ้มไกยาง อยางไรก็ตาม ควรกินน้ำจิ้ม
แตนอยดวย โดยใชวิธีจุมสอมในซอสแลวจึงเอาสอมจิ้มอาหาร
อีกที จะทำใหไดรสชาติของน้ำซอสทุกคำ โดยที่ไดพลังงานและ
โซเดียมที่มากับซอสนอยลง
5. การสั่งสลัดเปนสิ่งที่ดีที่จะ
ได ก ิ น ผั ก มากขึ ้ น แต ค วรระวั ง
ปริมาณน้ำสลัด ควรบอกพนักงาน
ไมตองราดน้ำสลัด ขอใหแยกใส
ถ ว ยเพ� อ ที ่ จ ะควบคุ มปริ ม าณได
โดยเติมแคพอประมาณ (โดยทั่วไป
สลัดขน 1 ชอนโตะ มีสวนประกอบ
ของน้ำมัน 1-1.5 ชอนชา) ถาเปนไปไดควรเลือกน้ำสลัดแบบใส
(ไมใสน้ำมัน) และหลีกเลี่ยงการโรยหนาสลัดดวยอาหารไขมันสูง
เชน ชีส เบคอน
6. สัง่ อาหารในสัดสวนทีเ่ คยกินตามปกติทบ่ี า น ถาอาหาร
ที่เสิรฟมากเกินไปควรแบงกับเพ�อนรวมโตะ หรืออาจหอกลับบาน
ก็ ไมเสียหายอะไร อยาเผลอกินจนหมดเพราะความเสียดาย
หรือความอรอยของอาหารโดยเด็ดขาด

7. เลือกเมนูของหวานทีเ่ ปนผลไมสดตามฤดูกาลแทนที่
ขนมหวานตาง ๆ ถาตัง้ ใจจะกินขนมหวานใหลดปริมาณขาวหรือ
กวยเตี๋ยวที่เคยกินในมื้อปกติลงครึ่งหนึ่งและกินขนมหวานที่
ชอบถวยเล็ก ๆ แทน เพ�อที่จะทำใหระดับน้ำตาลไมขึ้นสูงมาก
เกินไป
8. เคร�องด�มขอใหเลือกน้ำเปลา หรือ
เคร� อ งด� ม ประเภทโซดาที ่ ไ ม ใ ห พ ลั ง งาน
เทานั้น ไมควรเลือกเคร�องด�มที่มีรสออกหวาน
ทุกชนิด ยกเวนวาจะมีการใชน้ำตาลเทียมแทน
และควรหลีกเลี่ยงเคร�องด�มแอลกอฮอลดวย
เพราะการกินอาหารนอกบานสวนใหญจะได
พลังงานจากอาหารมากกวาปกติอยูแลว
9. ใสใจในอาหารที่กินทุกคำ เคี้ยวอาหารชา ๆ รับรูถึง
ความอรอยทีละคำ และรับรูวาอิ่ม และพอแลวใหหยุด
คนเปนเบาหวานตองระวังปริมาณอาหารที่กินอยาใหมากกวา
ปกติที่เคยกินในมื้อนั้น ๆ ถารูตัววากินอาหารนอกบานมากกวา
ปกติที่ควรกิน ก็ควรออกกำลังกายเพิ่มมากขึ้นดวย นอกจากนี้
ยังอาจจะตองลดปริมาณอาหารที่เคยกินลงในมื้อกอนหรือ
หลังที่จะไปกินอาหารนอกบานดวย

