
คูมือนี้มีวัตถุประสงคเพ�อใหขอมูลเทานั้น ไมไดมีวัตถุประสงคเพ�อทดแทนคําแนะนําของแพทย

หรือนักโภชนาการ หรือใหการวินิจฉัยรวมทั้งการรักษา โปรดขอคําแนะนําจากทีมแพทยผูรักษา 

กอนการเปลี่ยนแปลงแผนการรักษา การควบคุมอาหาร หรือการออกกําลังกาย

คู่มอื
การมสีขุภาพดี
สาํหรบัผูป้ว่ย
โรคมะเรง็กระเพาะอาหาร
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ขอต้้อนรัับสู่่�คู่่�มืือการัมืีสูุ่ขภาพดีี

คู่่�มืือนี้้�จััดทำำ�ขึ้้�นี้เพื่่อช่�วยจััดก�รในี้เร่องอ�ห�ร โดยให้เคู่ล็็ดล็ับแล็ะคู่ำ�

แนี้ะนี้ำ�ทำ้�เหมื�ะสมื อ�ห�รทำ้�สมืดุล็ด้วยปริมื�ณแคู่ล็อร้� โปรตี้นี้ วิตี�มืินี้ 

แล็ะแร�ธ�ตีุเป็นี้สิ�งสำ�คู่ัญทำ้�จัะช่�วยทำำ�ให้คูุ่ณแขึ้็งแรงแล็ะมื้สุขึ้ภ�พื่ทำ้�ด้ 

บ�งคู่รั�งก�รทำ�นี้อ�ห�รเป็นี้เร่องทำ้�อ�จัย�กล็ำ�บ�ก แตี�โภช่นี้�ก�รทำ้�ด้

นี้ั�นี้เป็นี้สิ�งสำ�คู่ัญทำ้�ส�งผล็ตี�อก�รรักษ�รวมืทำั�งสุขึ้ภ�พื่ขึ้องคูุ่ณด้วย

ข้อคู่วามืพิเศษถึึงผู้่้ป่่วยและผู้่้ดี่แล

คูุ่ณ (หรือคู่นี้ทำ้�คูุ่ณห�วงใย) กำ�ล็ังจัะผ��นี้ช่�วงเวล็�ทำ้�ย�กล็ำ�บ�ก 

ดังนี้ั�นี้อย�กจัะให้คูุ่ณรับทำร�บเร่องทำั�วไปดังตี�อไปนี้้�

• ไมื�ตี้องแปล็กใจัหรืออ�รมืณ์เส้ยห�กมื้ก�รเปล็้�ยนี้อ�ห�ร

ในี้แตี�ล็ะวันี้ อ�จัมื้วันี้ทำ้�คูุ่ณไมื�อย�กทำ�นี้อ�ห�รทำ้�ช่อบ

 หรือสังเกตีว��ตีอนี้นี้้�ก�รรับร่้รสช่�ตีิแย�กว��ปกตีิ

• พื่ย�ย�มืเก็บอ�ห�รแล็ะเคู่ร่องด่มืไว้ใกล็้ตีัว ด้วยวิธ้นี้้�คูุ่ณจัะได้ทำ�นี้

ขึ้องว��งอย��งรวดเร็วเมื่อคูุ่ณพื่ร้อมืทำ้�จัะทำ�นี้

• อย��กดดันี้ตีัวเองให้ตี้องทำ�นี้มื�กเกินี้ไป ถ้้�คูุ่ณไมื�อย�กอ�ห�ร 

 ก็คู่วรด่มืนี้ำ��ให้เพื่้ยงพื่อ

• พื่่ดคูุ่ยกับคู่นี้รอบขึ้้�งเก้�ยวกับวิธ้ก�รจััดก�รปัญห�ก�รทำ�นี้ทำ้�อ�จั

เกิดขึ้้�นี้ ถ้้�เป็นี้ไปได้ให้ไปพื่บแพื่ทำย์หรือนี้ักโภช่นี้�ก�รด้วยกันี้
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คู่่�มืือนี�จะคู่รัอบคู่ลุมืถึึง

• อะไรบ้�งทำ้�คูุ่ณคู่วรทำ�นี้ ……………. 4

• คูุ่ณคู่วรทำ�นี้อย��งไร ..................... 8

• ก�รเอ�ช่นี้ะอุปสรรคู่ 

  แล็ะพื่ร้อมืทำ้�จัะปรับเปล็้�ยนี้ …....…12

• บันี้ทำ้กเพื่ิ�มืเตีิมื ........................... 18

ข้อคู่ิดีหลักๆ จากคู่่�มืือนี� 

• ทำ�นี้อ�ห�รทำ้�สมืดุล็

• ด่มืนี้ำ��ให้เพื่้ยงพื่อ

• ทำ�นี้มืื�อเล็็กๆ แตี�บ�อยๆ

 คู่่�มืือ น้ี้�มื้ เคู่ล็็ดล็ับแล็ะคู่ำ�แนี้ะนี้ำ�ทำ้� เป็นี้ประโยช่นี้์สำ�หรับคูุ่ณ 

อย��งไรก็ตี�มื คูุ่ณคู่วรปฏิิบัตีิตี�มืคู่ำ�แนี้ะนี้ำ�จั�กแพื่ทำย์หรือนี้ักโภช่นี้�ก�ร

ขึ้องคูุ่ณอย��งเคู่ร�งคู่รัด แล็ะไปปร้กษ�แพื่ทำย์ห�กมื้ปัญห�อะไรเกิดขึ้้�นี้



54

อะไรับ้างที่ี�คูุ่ณคู่วรัที่าน 

ส�วนี้นี้้�จัะเนี้้นี้ยำ��ถ้้งคู่ว�มืสำ�คู่ัญขึ้องอ�ห�รบ�งช่นี้ิด รวมืถ้้งให้เคู่ล็็ดล็ับ 

แล็ะคู่ำ�แนี้ะนี้ำ�ทำั�วไป เพื่่อช่�วยให้คูุ่ณตีัดสินี้ใจัว��จัะทำ�นี้อ�ห�รอะไร

โภชนาการัของคูุ่ณ

โป่รัต้ีน (Protein)

ก�รทำ�นี้โปรตี้นี้เป็นี้สิ�งสำ�คู่ัญทำ้�จัะช่�วยรักษ�นี้ำ��หนี้ักขึ้องคูุ่ณ 

สร้�งเนี้ื�อเย่อใหมื� แล็ะล็ดคู่ว�มืเส้�ยงขึ้องก�รตีิดเช่ื�อได้

แหล�งของโป่รัต้ีนที่ี�ดีีไดี้แก�

• ปล็�

• เป็ด, ไก�

• เนี้ื�อทำ้�ไมื�มื้มืันี้

• ไขึ้�

• ถ้ั�วแล็ะเนี้ยถ้ั�ว

• พื่ืช่จัำ�พื่วกถ้ั�ว

• ผล็ิตีภัณฑ์์ทำ้�ทำำ�จั�กนี้มื
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คู่ารั์โบไฮเดีรัต้และไขมืัน

(Carbohydrate and Fat)

คู่�ร์โบไฮเดรตีแล็ะไขึ้มืันี้จัะให้แคู่ล็อร้�จัำ�นี้วนี้มื�กทำ้�ร��งก�ยตี้องก�ร 

สิ�งทำ้�สำ�คู่ัญคู่ือคูุ่ณตี้องทำ�นี้อ�ห�รทำ้�มื้แคู่ล็อร้�มื�กกว��ทำ้�ทำ�นี้ปกตีิ 

เพื่่อรักษ�นี้ำ��หนี้ักตีัว แล็ะทำำ�ให้คูุ่ณแขึ้็งแรงแล็ะมื้พื่ล็ัง

แหล�งของคู่ารั์โบไฮเดีรัต้ที่ี�ดีีไดี้แก�

แหล�งของไขมืันที่ี�ดีีไดี้แก�

• เนี้ย

• นี้ำ��มืันี้

• ผล็ิตีภัณฑ์์ทำ้�ทำำ�จั�กนี้มื

• เป็ด, ไก�

• เนี้ื�อสัตีว์

• ผล็ไมื้

• ผัก

• ขึ้นี้มืปัง

• ธัญพื่ืช่

• พื่ืช่จัำ�พื่วกถ้ั�ว
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8-12 แก้ว

รัักษาคู่วามืชุ�มืชื�นให้รั�างกาย

ก�รด่มืนี้ำ��มื�กๆ เป็นี้สิ�งทำ้�สำ�คู่ัญมื�ก โดยเฉพื่�ะในี้วันี้ทำ้�คูุ่ณไมื�ส�มื�รถ้

ทำ�นี้อ�ห�รได้ ขึ้องเหล็วช่นี้ิดตี��งๆ ส�มื�รถ้ให้แคู่ล็อร้�ทำ้�จัำ�เป็นี้

แล็ะป้องกันี้ก�รขึ้�ดนี้ำ�� ก�รทำ�นี้อ�ห�รทำ้�มื้

ปริมื�ณนี้ำ��ส่ง อย��งซุุป ผล็ไม้ื แล็ะนี้มื 

ยังเป็นี้วิธ้ทำ้�ง��ยในี้ก�รทำำ�ให้

ร��งก�ยคูุ่ณชุ่�มืช่ื�นี้อย่�ตีล็อด

ปกตีิคู่นี้เร�ตี้องด่มืนี้ำ�� 8-12 

แก้วตี�อวันี้ แตี�แพื่ทำย์หรือ

นี้ักโภช่นี้�ก�รขึ้องคูุ่ณส�มื�รถ้แนี้ะนี้ำ�

ได้ว��ปริมื�ณนี้ำ��เทำ��ไรจั้งจัะเหมื�ะสมืกับคูุ่ณ

พื่ย�ย�มืหล็้กเล็้�ยงเคู่ร่องด่มืทำ้�อ�จัจัะทำำ�ให้

ทำ้องเส้ยหรือเกิดอ�ก�รบ�งอย��งทำ้�แย�ล็ง ทำั�งนี้้�ยัง

รวมืถ้้งเคู่ร่องด่มืพื่วกแอล็กอฮอล็์ เคู่ร่องด่มื

มื้นี้ำ��ตี�ล็หรือก�เฟอ้นี้ส่ง หรือเคู่ร่องด่มืทำ้�ร้อนี้จััด

หรือเย็นี้จััดอ้กด้วย

วิต้ามืินและอาหารัเสู่รัิมื

คู่วรพื่่ดคูุ่ยกับแพื่ทำย์หรือ

นี้ักโภช่นี้�ก�รขึ้องคูุ่ณก�อนี้

ทำ�นี้วิตี�มืินี้แล็ะอ�ห�รเสริมื

ทำุกช่นี้ิด เพื่ร�ะอ�จัมื้อันี้ตีรกิริย�

กับย�บ�งช่นี้ิด แล็ะอ�จัส�งผล็ตี�อ

ก�รรักษ�ได้ ตี�มืหล็ักก�รแล็้ว 

อ�ห�รทำ้�ด้ก็เพื่้ยงพื่อทำ้�จัะเป็นี้แหล็�งทำ้�ให้

ส�รอ�ห�รหล็ักกับร��งก�ยแล็้ว
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คู่่�มืือช้อป่ป่้�ง

จั�กทำ้�ได้แนี้ะนี้ำ�ช่นี้ิดขึ้อง

อ�ห�รทำ้�คู่วรเพื่ิ�มืล็งไปในี้มืื�อ

อ�ห�รขึ้องคูุ่ณ ด้�นี้ล็��งนี้้�

เป็นี้ตีัวอย��งทำ้�คูุ่ณส�มื�รถ้

เล็ือกซุื�อได้ทำ้�ตีล็�ดหรือ

ซุ่เปอร์มื�ร์เก็ตี

โป่รัต้ีน

• ไขึ้�

• เนืี้�อบดช่นิี้ดไมื�ม้ืมัืนี้

• อกไก�

• ถ้ั�วล็่กไก�

  (Chickpea)

ธััญพืช

• ขึ้้�วกล็้อง

• คู่วินี้ัว (Quinoa)

• ขึ้นี้มืปังโฮล็ว้ตี

• พื่�สตี้�เส้นี้โฮล็ว้ตี

ผู้ักและผู้ลไมื้

• หนี้่อไมื้ฝรั�ง

• ผักก�ดหอมื

• แอปเป้�ล็

• ซุ่กินี้้� (Zucchini)

การับรัิโภคู่นำ�าต้าล

แมื้ว��ก�รได้รับคู่�ร์โบไฮเดรตีทำ้�เพื่้ยงพื่อจั�กก�รทำ�นี้อ�ห�รจัะเป็นี้สิ�งทำ้�

สำ�คู่ัญ อย��งไรก็ตี�มื คู่วรจัะจัำ�กัดปริมื�ณขึ้องอ�ห�รทำ้�เตีิมืนี้ำ��ตี�ล็

แล็ะขึ้องหว�นี้ทำ้�คูุ่ณทำ�นี้หรือด่มืด้วย อ�ห�รประเภทำนี้้�มืักจัะให้

คูุ่ณประโยช่นี้์ทำ�งโภช่นี้�ก�รเพื่้ยงเล็็กนี้้อย แล็ะมืักจัะมื�แทำนี้ทำ้�อ�ห�ร

ทำ้�คูุ่ณคู่วรจัะทำ�นี้ ตีัวอย��งขึ้องอ�ห�รหว�นี้ทำ้�คู่วรหล็้กเล็้�ยง ได้แก� เคู่้ก 

ล็่กอมื พื่�ย แล็ะคูุ่กก้�

ก�รจัำ�กัดปริมื�ณนี้ำ��ตี�ล็ทำ้�คูุ่ณทำ�นี้

จัะช่�วยป้องกันี้ภ�วะทำ้�อ�ห�รผ��นี้

กระเพื่�ะอย��งรวดเร็วเขึ้้�ส่�ล็ำ�ไส้ 

(Dumping Syndrome) ด้วย ซุ้�ง

จัะกล็��วถ้้งร�ยล็ะเอ้ยดเพื่ิ�มืเตีิมื

ในี้หัวขึ้้อ “ก�รเอ�ช่นี้ะอุปสรรคู่ 

แล็ะพื่ร้อมืท้ำ�จัะปรับเปล้็�ยนี้” ในี้หน้ี้� 12
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คูุ่ณคู่วรัที่านอย�างไรั

ส�วนี้นี้้�จัะให้ขึ้้อมื่ล็ทำั�วไปเพื่่อให้คูุ่ณส�มื�รถ้นี้ำ�ไปปรับใช่้กับก�รทำ�นี้

อ�ห�รประจัำ�วันี้ได้

การัป่รัับอาหารัของคูุ่ณ

จั�กทำ้�ได้กล็��งถ้้งคู่ว�มืสำ�คู่ัญขึ้องอ�ห�รแตี�ล็ะช่นี้ิดแล็้ว สิ�งสำ�คู่ัญคู่ือ

ตี้องใส�วัตีถุ้ดิบนี้ั�นี้ล็งในี้อ�ห�รขึ้องคูุ่ณด้วย วิธ้ทำ้�ง��ยทำ้�สุดในี้ก�รปรับ 

คู่ือก�รเพื่ิ�มืวัตีถุ้ดิบนี้ั�นี้ในี้อ�ห�รทำ้�คูุ่ณทำำ�บ�อยๆ หรืออ�จัแทำนี้วัตีถุ้ดิบ

เก��ด้วยวัตีถุ้ดิบใหมื�ทำ้�มื้คูุ่ณคู่��ทำ�งโภช่นี้�ก�รมื�กขึ้้�นี้ โปรดอ้�งอิงไป

ทำ้�หนี้้� 4 ขึ้องส�วนี้ก�อนี้หนี้้� “อะไรบ้�งทำ้�คูุ่ณคู่วรทำ�นี้” เพื่่อด่ช่นี้ิดขึ้อง

อ�ห�รทำ้�คูุ่ณคู่วรจัะใส�ล็งไปในี้มืื�ออ�ห�รขึ้องคูุ่ณ

ต้�อไป่นี�เป่็นวิธัีเพิ�มืโป่รัต้ีนในอาหารัของคูุ่ณ

• เพื่ิ�มืเนี้ื�อ เป็ด ไก� ปล็� ช่้ส หรือถ้ั�ว ล็งในี้มืื�ออ�ห�รขึ้องคูุ่ณ

• ใส�ถ้ั�ว หรือธัญพื่ืช่ ล็งในี้สล็ัด จั�นี้ผัก หรือพื่�สตี้�

• ทำ�เนี้ยถ้ั�วทำ้�ขึ้นี้มืปังแล็ะผล็ไมื้

• ใส�ไขึ้�ล็งในี้มืื�ออ�ห�ร อย��งเช่�นี้เอ�ไขึ้�ตี้มืสับใส�ล็งในี้สล็ัด หรือตี้ไขึ้�ใส�

ล็งไปขึ้ณะปรุงอ�ห�รจั�นี้ผัก

• ล็องผล็ิตีภัณฑ์์เสริมืโปรตี้นี้ทำ้�มื้ขึ้�ยทำั�วไป
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ต้�อไป่นี�เป่็นวิธัีเพิ�มืคู่ารั์โบไฮเดีรัต้และไขมืันในอาหารัของคูุ่ณ

• เล็ือกอ�ห�รอบ ป้�ง หรือย��งได้ เพื่ร�ะส�วนี้ใหญ�มืักจัะมื้ไขึ้มืันี้ทำ้�ด้

 ตี�อสุขึ้ภ�พื่

• ใช่้นี้ำ��มืันี้มืะกอกในี้ก�รปรุงอ�ห�ร

• เปล็้�ยนี้ส�วนี้ผสมืเป็นี้พื่วกธัญพื่ืช่ทำ้�ไมื�ขึ้ัดส้ เช่�นี้ พื่�สตี้�โฮล็เกรนี้ หรือ

ขึ้นี้มืปังโฮล็ว้ตี

• ด่มืนี้มืสดแทำนี้นี้มืพื่ร�องมืันี้เนี้ย

องคู่์ป่รัะกอบของอาหารัป่รัะจำาวันที่ี�แนะนำา

คู่วรทำ�นี้อ�ห�รมืื�อเล็็กๆ แตี�บ�อยๆ ตีล็อดวันี้ มืันี้คู่�อนี้ขึ้้�งเป็นี้เร่องย�ก

ทำ้�จัะได้รับส�รอ�ห�รทำ้�คูุ่ณตี้องก�รจั�กก�รทำ�นี้อ�ห�รเพื่้ยงแคู่�

3 มืื�อตี�อวันี้ ก�รทำ�นี้อ�ห�รมืื�อเล็็กๆ บ�อยๆ จัะช่�วยให้คูุ่ณได้รับ

ส�รอ�ห�รเพ้ื่ยงพื่อ ก�รทำ�นี้มืื�อเล็็กๆ อ�จัช่�วยป้องกันี้อ�ก�รคู่ล่็นี้ไส้ได้

แนี้ะนี้ำ�ให้ทำ�นี้อ�ห�รมืื�อเล็็กๆ 5-6 มืื�อตี�อวันี้ โดยห��งกันี้ประมื�ณ 

2-3 ช่ั�วโมืง 

นี�คู่ือต้ัวอย�างต้ารัางการัที่านอาหารัป่รัะจำาวันใหมื�ของคูุ่ณ

ดื่่มน้ำำ��ตลอดื่ทั้้�งวั้น้ำเพื่่อให้้ร่่�งก�ยไม่ข�ดื่น้ำำ��

ที่าน ที่าน ที่าน ที่าน ที่าน ที่าน

8

โมืงเช้า

10

โมืงเช้า
บ�าย 3

5

โมืงเย็น
เที่ี�ยง 1 ทีุ่�มื
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ป่รัิมืาณของมืื�ออาหารั

คู่ว�มือย�กอ�ห�รขึ้องคูุ่ณอ�จัไมื�เหมืือนี้เดิมื แล็ะกระเพื่�ะอ�ห�รขึ้อง

คูุ่ณอ�จัจัะไมื�ส�มื�รถ้รับอ�ห�รได้เหมืือนี้มืื�อตี�มืปกตีิ ถ้้�คูุ่ณยังไมื�

แนี้่ใจัว��จัะทำ�นี้ได้มื�กเทำ��ไร คูุ่ณคู่วรเริ�มืตี้นี้ด้วยปริมื�ณนี้้อยๆ แล็้วจั้ง

คู่�อยๆ เพื่ิ�มืปริมื�ณขึ้้�นี้ช่้�ๆ

อย��งทำ้�บอกไปขึ้้�งตี้นี้ว�� แนี้ะนี้ำ�ให้ทำ�นี้มืื�อเล็็กๆ บ�อยๆ ตีล็อดทำั�งวันี้ 

เนี้่องจั�กอ�ห�รปริมื�ณนี้้อยๆ จัะด้กับกระเพื่�ะขึ้องคูุ่ณ

คู่วามืป่ลอดีภัยของอาหารั

ทำ�งทำ้�ด้คู่วรตีรวจัสอบ เก็บ แล็ะเตีร้ยมือ�ห�รด้วยคู่ว�มืปล็อดภัย 

เพื่่อหล็้กเล็้�ยงเช่ื�อโรคู่ทำ้�อ�จัมื�กับอ�ห�ร เคู่ล็็ดล็ับทำั�วไปมื้ดังนี้้�

ที่ำาทีุ่กอย�างให้สู่ะอาดี

• ล็้�งมืือบ�อยๆ ให้สะอ�ด โดยเฉพื่�ะก�อนี้แล็ะหล็ังก�รเตีร้ยมือ�ห�ร 

คู่วรใส�ใจักับก�รล็้�งเล็็บแล็ะหล็ังมืือเป็นี้พื่ิเศษ

• เก็บอ�ห�รดิบแล็ะอ�ห�รปรุงสุกแยกจั�กกันี้ ไมื�คู่วรนี้ำ�เคู่ร่องใช่้ 

จั�นี้ เขึ้้ยง ฯล็ฯ ทำ้�มื้ก�รสัมืผัสเนี้ื�อหรือไขึ้�ดิบกล็ับมื�ใช่้ใหมื� จันี้กว��

จัะได้ทำำ�คู่ว�มืสะอ�ดด้วยสบ่�แล็ะนี้ำ��อุ�นี้

• ใช่้เขึ้้ยงแยกสำ�หรับเนี้ื�อสัตีว์แล็ะผักผล็ไมื้ 

ป่รัุงอาหารัให้สูุ่ก

• หล็้กเล็้�ยงเนี้ื�อสัตีว์แล็ะอ�ห�รทำะเล็ทำ้�ดิบหรือปรุงไมื�สุก

• ปรุงไขึ้�จันี้ไขึ้�แดงแล็ะไขึ้�ขึ้�วสุก

เก็บอาหารัอย�างป่ลอดีภัย

• คู่วรแช่�เย็นี้ภ�ยในี้ 2 ช่ั�วโมืงหล็ังจั�กทำ้�ซุื�อหรือปรุงอ�ห�รมื� 

• ตีิดฉล็�กพื่ร้อมืวันี้หมืดอ�ยุ ถ้้�ไมื�ได้มื้แจั้งบนี้ผล็ิตีภัณฑ์์

• ทำิ�งขึ้องเหล็ือหรือแพื่็คู่เกจัทำ้�เป้ดอย่� ห�กไมื�แนี้่ใจั คู่วรทำิ�งเพื่่อคู่ว�มื

ปล็อดภัย
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รัะวังเมื่อออกไป่ที่านอาหารันอกบ้าน ซื้ื�อของที่ี�ต้ลาดี

หรัือซื้่เป่อรั์มืารั์เก็ต้

• ตีรวจัสอบฉล็�กอ�ห�รเพื่่อให้แนี้่ใจัว��คูุ่ณจัะไมื�ซุื�อสิ�งใดทำ้�เกินี้วันี้หมืด

อ�ยุ

• แยกเนี้ื�อดิบ เป็ด ไก� หรืออ�ห�รทำะเล็ออกจั�กกันี้ ขึ้ณะว�งในี้

ตีะกร้�สินี้คู่้�

• หล็้กเล็้�ยงก�รซุื�ออ�ห�รทำ้�ด่ไมื�ปล็อดภัยแล็ะไมื�สะอ�ด

• ถ้้�ไปทำ�นี้ทำ้�ร้�นี้อ�ห�ร บอกพื่นี้ักง�นี้ให้ปรุงเนี้ื�อให้สุกเทำ��นี้ั�นี้

ล้างผู้ักและผู้ลไมื้

• ก�อนี้ปอกเปล็ือกหรือหั�นี้ ให้ล็้�งผักแล็ะผล็ไมื้ด้วยนี้ำ��ไหล็

• ถ้่ผักแล็ะผล็ไมื้เบ�ๆ ใตี้นี้ำ��ไหล็เพื่่อเอ�สิ�งสกปรกออก

• ขึ้ัดผล็ไมื้แขึ้็งๆ อย��งเช่�นี้ แตีงไทำย ด้วยแปรง

• เช่็ดให้แห้งด้วยผ้�สะอ�ดหรือกระด�ษอเนี้กประสงคู่์

หลีกเลี�ยงอาหารัที่ี�อาจมืีเชื�อโรัคู่

• เนี้ื�อดิบหรือปรุงไมื�สุก

• นี้มืหรือนี้ำ��ผล็ไมื้ทำ้�ไมื�ผ��นี้ก�รพื่�สเจัอไรซุ์

• ช่้สทำ้�ทำำ�จั�กนี้มืทำ้�ไมื�ผ��นี้ก�รพื่�สเจัอไรซุ์

• อ�ห�รจั�กรถ้เขึ้็นี้หรือแผงล็อย

• สเปรดเนี้ื�อแช่�เย็นี้

• อ�ห�รทำะเล็รมืคู่วันี้หรือก�อนี้ปรุงสุก

• ถ้ั�วงอก

• ผล็ไมื้แล็ะผักทำ้�ไมื�ได้ล็้�ง
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การัเอาชนะอุป่สู่รัรัคู่และพรั้อมืที่ี�จะป่รัับเป่ลี�ยน

ส�วนี้นี้้�จัะกล็��วถ้้งอุปสรรคู่ทำ้�อ�จัเกิดขึ้้�นี้ แล็ะวิธ้ทำ้�คูุ่ณจัะเอ�ช่นี้ะมืันี้

อาการัที่ั�วไป่และเคู่ล็ดีลับในการัจัดีการั

กรัดีไหลย้อน / ป่วดีเสู่ียดีที่้อง

เมื่อทำ�นี้อ�ห�รเสร็จั คูุ่ณอ�จัจัะร่้ส้กแสบร้อนี้เล็็กนี้้อยบริเวณทำ้อง

ขึ้้�นี้ไปถ้้งล็ิ�นี้ป่� วิธ้ทำ้�จัะจััดก�รอ�ก�รนี้้� คู่ือ แนี้ะนี้ำ�ให้จัำ�กัดปริมื�ณ

ก�เฟอ้นี้, นี้ั�งตีัวตีรงอย��งนี้้อย 30 นี้�ทำ้หล็ังทำ�นี้อ�ห�ร, 

ล็ดอ�ห�รมืันี้ๆ หรืออ�ห�รทำอด แล็ะล็ดปริมื�ณแอล็กอฮอล็์ทำ้�ด่มื

สู่่ญเสู่ียคู่วามือยากอาหารั

ก�รเปล็้�ยนี้แปล็งพื่ฤตีิกรรมืก�รทำ�นี้อ�ห�รขึ้องคูุ่ณแล็ะก�รส่ญเส้ย

คู่ว�มือย�กอ�ห�รอ�จัเกิดขึ้้�นี้ได้ ซุ้�งเป็นี้ผล็จั�กก�รรักษ�หรือเป็นี้

อ�ก�รทำ้�เกิดขึ้้�นี้ทำั�วไป ห�กคูุ่ณมื้อ�ก�รเบ่ออ�ห�ร แนี้ะนี้ำ�ให้พื่ย�ย�มื

ทำ�นี้มืื�อเล็็กล็ง แตี�เพื่ิ�มืคู่ว�มืถ้้�เป็นี้ 5-6 มืื�อ แทำนี้ก�รทำ�นี้อ�ห�ร 

3 มืื�อใหญ� พื่ย�ย�มืห�ขึ้องขึ้บเคู่้�ยวทำ้�มื้โปรตี้นี้แล็ะแคู่ล็อร้�ส่งอย่�ใกล็้ๆ 

เผ่อคูุ่ณร่้ส้กหิว นี้อกจั�กนี้้�มืันี้ยังช่�วยล็ดก�รด่มืนี้ำ��ระหว��งทำ�นี้อ�ห�ร 

หรือเหล็ือแคู่�จัิบนี้ำ��เล็็กนี้้อย เพื่่อทำ้�จัะทำำ�ให้คูุ่ณไมื�ร่้ส้กอิ�มืเร็วเกินี้ไป
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ที่้องผู้่ก

ก�รกินี้ย� ก�รเปล็้�ยนี้แปล็งพื่ฤตีิกรรมืก�รทำ�นี้ แล็ะก�รทำำ�กิจักรรมื

ตี��งๆ ล็ดล็ง อ�จัทำำ�ให้อ�ก�รท้ำองผ่กเกิดข้ึ้�นี้ได้ ห�กคุู่ณม้ือ�ก�รท้ำองผ่ก 

แนี้ะนี้ำ�ให้กำ�หนี้ดตี�ร�งก�รทำ�นี้อ�ห�รให้สมืำ��เสมือ เพื่ิ�มืก�รทำำ�

กิจักรรมืตี��งๆ ด่มืนี้ำ��มื�กๆ แล็ะคู่วรทำ�นี้อ�ห�รทำ้�มื้เส้นี้ใยส่ง เช่�นี้ 

ขึ้นี้มืปังโฮล็เกรนี้ ผล็ไมื้สด ผัก เมืล็็ดพื่ืช่ แล็ะถ้ั�ว

ที่้องเสู่ีย / ถึ�ายเหลว

ล็ำ�ไส้ขึ้องคูุ่ณอ�จัเคู่ล็่อนี้ไหวบ�อยขึ้้�นี้ จั้งอ�จัทำำ�ให้คูุ่ณมื้อ�ก�รทำ้องเส้ย

หรือถ้��ยเหล็ว ถ้้�คูุ่ณมื้อ�ก�รทำ้องเส้ย แนี้ะนี้ำ�ให้หล็้กเล็้�ยงอ�ห�รทำ้�มื้

เส้นี้ใยส่ง เพื่ร�ะจัะทำำ�ให้อ�ก�รแย�ล็งได้ นี้อกจั�กนี้้�ยังแนี้ะนี้ำ�ให้

หล็้กเล็้�ยงอ�ห�รมืันี้ ทำอด เผ็ด หรืออ�ห�รทำ้�มื้ไขึ้มืันี้ส่งอ่นี้ๆ รวมืทำั�ง

อ�ห�รทำ้�ทำำ�ให้เกิดแก๊สแล็ะเคู่ร่องด่มือัดล็มื คู่วรด่มืนี้ำ��ให้เพื่้ยงพื่อ

ตีล็อดทำั�งวันี้เพื่่อป้องกันี้ก�รขึ้�ดนี้ำ��

คู่วามืเหน่อยล้า

คู่ว�มืเหนี้่อยล็้�เป็นี้ผล็ขึ้้�งเคู่้ยงทำ้�คูุ่ณอ�จัพื่บได้ทำั�วไป แล็ะเกิดขึ้้�นี้

เพื่ร�ะร��งก�ยขึ้องคูุ่ณตี้องก�รพื่ล็ังง�นี้มื�กขึ้้�นี้ ห�กคูุ่ณมื้อ�ก�ร

เหนี้่อยล็้� ก�รเปล็้�ยนี้แปล็งอ�ห�รบ�งอย��งอ�จัช่�วยได้ ขึ้อแนี้ะนี้ำ�ให้

ปรุงอ�ห�รล็�วงหนี้้�แล็ะเก็บไว้ทำ�นี้เมื่อคูุ่ณร่้ส้กเหนี้่อยล็้� พื่ย�ย�มืทำำ�

อ�ห�รในี้ตีอนี้เช่้�เพื่ร�ะมื้โอก�สนี้้อยทำ้�คูุ่ณจัะเหนี้่อยล็้� เก็บขึ้นี้มื

ขึ้บเคู่้�ยว เช่�นี้ ผล็ไมื้แห้ง หรือแคู่รกเกอร์ เอ�ไว้ใกล็้ๆ เผ่อคูุ่ณอย�ก

ทำ�นี้ ก�รทำ�นี้อ�ห�รท้ำ�นิี้�มืแล็ะใช้่พื่ลั็งง�นี้ในี้ก�รย�อยน้ี้อย เช่�นี้ ซุุป สต่ี 

หรือสมื่ทำตี้� ก็อ�จัทำำ�ให้อ�ก�รด้ขึ้้�นี้ได้
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1–3 Hours
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คู่ล่นไสู่้

คูุ่ณอ�จัร่้ส้กคู่ล็่นี้ไส้ แล็ะบ�งคู่รั�งอ�จัมื้อ�ก�รอ�เจั้ยนี้ร�วมืด้วย 

ห�กคูุ่ณมื้อ�ก�รคู่ล็่นี้ไส้ แนี้ะนี้ำ�ให้ทำ�นี้อ�ห�รทำ้�ย�อยง��ย เช่�นี้ ขึ้นี้มืปัง 

โยเกิร์ตี หรือซุุปใส อ�ห�รมืื�อใหญ�จัะทำำ�ให้ย�อยย�ก ดังนี้ั�นี้ก�รทำ�นี้

อ�ห�รมืื�อเล็็กๆ ก็ส�มื�รถ้ช่�วยได้เช่�นี้กันี้

อย��ขึ้้�มืมืื�ออ�ห�ร หรือขึ้้�มืก�รทำ�นี้ขึ้องว��ง เพื่ร�ะว��เมื่อทำ้องว��ง 

จัะทำำ�ให้อ�ก�รคู่ล็่นี้ไส้แย�ล็งได้ อย��ล็ืมืด่มืนี้ำ��มื�กๆ ตีล็อดทำั�งวันี้

เพื่่อป้องกันี้ก�รขึ้�ดนี้ำ��

เจ็บคู่อ / กลืนลำาบาก

คูุ่ณอ�จัมื้อ�ก�รเจั็บคู่อหรือกล็ืนี้ล็ำ�บ�ก ซุ้�งอ�จัเกิดมื�จั�กก�รรักษ� 

ห�กเกิดอ�ก�รเหล็��นี้้�ขึ้้�นี้ แนี้ะนี้ำ�ให้กินี้อ�ห�รอ�อนี้ๆ เพื่ร�ะทำำ�ให้เคู่้�ยว

แล็ะกล็ืนี้ง��ยกว�� เวล็�ปรุงอ�ห�ร คู่วรปรุงจันี้กว��จัะนีุ้�มื แล็ะอ�จั

หั�นี้อ�ห�รเป็นี้ช่ิ�นี้เล็็กๆ เมื่อจัะทำ�นี้ นี้อกจั�กนี้้� คูุ่ณคู่วรหล็้กเล็้�ยง

อ�ห�รทำ้�มื้รสเผ็ดหรือมื้คู่ว�มืเป็นี้กรดส่งด้วย

อาเจียน

ก�รอ�เจั้ยนี้บ�งคู่รั�งอ�จัเกิดหล็ังอ�ก�รคู่ล็่นี้ไส้ ถ้้�คูุ่ณอ�เจั้ยนี้ 

อย��กินี้หรือด่มือะไรจันี้กว��จัะหยุดอ�เจั้ยนี้ ถ้้�หยุดอ�เจั้ยนี้แล็้ว 

แนี้ะนี้ำ�ให้ด่มืขึ้องเหล็วใสจัำ�นี้วนี้เล็็กนี้้อย เช่�นี้ นี้ำ��หรือนี้ำ��ซุุป เมื่อคูุ่ณ

เริ�มืร่้ส้กด้ขึ้้�นี้ คูุ่ณส�มื�รถ้คู่�อยๆ ล็องกล็ับไปทำ�นี้อ�ห�รปกตีิ อย��ล็ืมื

ด่มืนี้ำ��มื�กๆ ตีล็อดทำั�งวันี้เพื่่อป้องกันี้ก�รขึ้�ดนี้ำ��
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Late Dumping Syndrome

เกิดจั�กระดับนี้ำ��ตี�ล็ในี้เล็ือดตีก อ�ก�รขึ้องภ�วะนี้้�มืักจัะเกิด

ภ�ยในี้ 1-3 ช่ั�วโมืงหล็ังทำ�นี้อ�ห�ร ซุ้�งอ�ก�รเหล็��นี้้�

อ�จัรวมืถ้้ง:

• เหง่อออก

• อ�ก�รวิงเว้ยนี้ศ้รษะหรือมื้นี้

ศ้รษะ

• ไมื�มื้สมื�ธิ

• เหนี้่อยล็้�

• หัวใจัเตี้นี้เร็ว

• คู่ล็่นี้ไส้

• อ�เจั้ยนี้

• ปวดทำ้อง

• ทำ้องเส้ย

• หนี้้�แดง

• อ�ก�รวิงเว้ยนี้ศ้รษะ

 หรือมื้นี้ศ้รษะ

• หัวใจัเตี้นี้เร็ว

Early Dumping Syndrome

เกิดจั�กก�รเคู่ล่็อนี้ย้�ยขึ้องขึ้องเหล็วเข้ึ้�ส่�ล็ำ�ไส้เล็็ก อ�ก�รขึ้องภ�วะน้ี้�

มืักจัะเกิดทำันี้ทำ้หรือภ�ยในี้ 30 นี้�ทำ้หล็ังจั�กทำ�นี้อ�ห�ร ซุ้�งอ�ก�ร

เหล็��นี้้�อ�จัรวมืถ้้ง:

ภาวะที่ี�อาหารัผู้�านกรัะเพาะอย�างรัวดีเรั็วเข้าสู่่�ลำาไสู่้ 

(Dumping Syndrome) 

เป็นี้ภ�วะท้ำ�อ�จัเกิดข้ึ้�นี้ได้เม่ืออ�ห�รออกจั�กกระเพื่�ะอ�ห�รเร็วเกินี้ไป 

ก�อนี้ทำ้�จัะถ้่กย�อยอย��งเตี็มืทำ้� ภ�วะนี้้�จัะเกิดมื�กขึ้้�นี้ในี้ผ่้ป่วยทำ้�ได้รับก�ร

ผ��ตีัดกระเพื่�ะอ�ห�ร โดยภ�วะนี้้�ไมื�ว��จัะเป็นี้ Early หรือ Late 

Dumping Syndrome ส�มื�รถ้จััดก�รได้โดยก�รปรับเปล้็�ยนี้อ�ห�รดังน้ี้�
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เคู่ล็ดีลับในการัลดีภาวะที่ี�อาหารัผู้�านกรัะเพาะอย�างรัวดีเรั็วเข้าสู่่�ลำาไสู่้ 

(Dumping Syndrome)

มื้ขึ้้อแนี้ะนี้ำ�ในี้ก�รช่�วยป้องกันี้หรือล็ดภ�วะนี้้�ได้ดังนี้้�

• ทำ�นี้อ�ห�รมืื�อเล็็ก ๆ วันี้ล็ะ 5-6 คู่รั�ง

• ทำ�นี้อ�ห�รทำ้�มื้โปรตี้นี้ทำุกมืื�อ

• เล็ือกธัญพื่ืช่ทำ้�มื้เส้นี้ใยตีำ��

• หล็้กเล็้�ยงก�รบริโภคู่นี้ำ��ตี�ล็มื�กเกินี้ไป

• จัำ�กัดคู่�ร์โบไฮเดรตี

• หล็ังทำ�นี้อ�ห�รเป็นี้เวล็� 30 นี้�ทำ้จั้งจัะนี้อนี้ร�บได้

การัเป่ลี�ยนแป่ลงหลังการัผู้�าต้ัดี หรัือหลังการัผู้�าต้ัดี

กรัะเพาะอาหารั

ก�รผ��ตีัดอ�จัทำำ�ให้ก�รย�อยอ�ห�รขึ้องคูุ่ณช่้�ล็ง หรือล็ดปริมื�ณ

อ�ห�รทำ้�กระเพื่�ะขึ้องคูุ่ณส�มื�รถ้รับได้ ซุ้�งจัุดนี้้�อ�จัเป็นี้ขึ้้อจัำ�กัด

เพื่ร�ะจัริงๆ แล็้วก�รผ��ตีัดจัะทำำ�ให้ร��งก�ยขึ้องคูุ่ณตี้องก�ร

ส�รอ�ห�รมื�กกว��ปกตีิ หล็ังก�รผ��ตีัด คูุ่ณอ�จัจัะกล็ับไปทำ�นี้อ�ห�ร

ได้เหมืือนี้เดิมืล็ำ�บ�ก ห�กเหตีุก�รณ์นี้้�เกิดขึ้้�นี้ แพื่ทำย์ขึ้องคูุ่ณอ�จั

แนี้ะนี้ำ�ให้ให้อ�ห�รเหล็วผ��นี้ทำ�งส�ยย�ง เพื่่อให้แนี้่ใจัว��ร��งก�ยได้

รับส�รอ�ห�รคู่รบถ้้วนี้ตี�มืทำ้�ตี้องก�ร

ก�รผ��ตัีดกระเพื่�ะอ�ห�ร เป็นี้ก�รผ��ตัีดประเภทำท้ำ�เฉพื่�ะเจั�ะจังมื�กข้ึ้�นี้ 

หล็ังก�รผ��ตีัด กระเพื่�ะอ�ห�รจัะรับอ�ห�รได้นี้้อยล็ง ดังนี้ั�นี้ก�รทำ�นี้

อ�ห�รปริมื�ณนี้้อยล็ง แตี�บ�อยขึ้้�นี้ จัะเป็นี้สิ�งทำ้�สำ�คู่ัญมื�ก ภ�วะทำ้�

อ�ห�รผ��นี้กระเพื่�ะอย��งรวดเร็วเขึ้้�ส่�ล็ำ�ไส้ (Dumping Syndrome) 

เป็นี้ปัญห�ทำ้�พื่บได้บ�อยในี้ผ่้ป่วยทำ้�ผ��นี้ก�รผ��ตีัดกระเพื่�ะอ�ห�รไป 

โปรดด่ในี้ส�วนี้ “ภ�วะทำ้�อ�ห�รผ��นี้กระเพื่�ะอย��งรวดเร็วเขึ้้�ส่�ล็ำ�ไส้ 

(Dumping Syndrome)” ทำ้�หนี้้� 15 สำ�หรับขึ้้อมื่ล็เพื่ิ�มืเตีิมื แล็ะ

คู่ำ�แนี้ะนี้ำ�เมื่อเจัอภ�วะนี้้�
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คู่่�มืือการัมืีสูุ่ขภาพดีี

เร�หวังว��คู่่�มืือเก้�ยวกับโภช่นี้�ก�รแล็ะสุขึ้ภ�พื่ทำ้�ด้นี้้� 

นี้่�จัะเป็นี้ประโยช่นี้์สำ�หรับคูุ่ณ โปรดจัำ�เคู่ล็็ดล็ับแล็ะ

คู่ำ�แนี้ะนี้ำ�ทำ้�ให้ไว้ เมื่อออกไปซุื�อขึ้องทำ้�ตีล็�ดหรือซุ่เปอร์มื�ร์เก็ตี 

หรือก�รว�งแผนี้ทำำ�อ�ห�ร โปรดจัำ�ไว้ว�� โภช่นี้�ก�รทำ้�ด้นี้ั�นี้สำ�คู่ัญ

ตี�อผล็ก�รรักษ�แล็ะสุขึ้ภ�พื่ขึ้องคูุ่ณ

สูุ่ดีที่้าย โป่รัดีจำาป่รัะเดี็นสู่ำาคู่ัญจากคู่่�มืือนี�

• ทำ�นี้อ�ห�รทำ้�สมืดุล็

• ด่มืนี้ำ��ให้เพื่้ยงพื่อ

• ทำ�นี้มืื�อเล็็กๆ แตี�บ�อยๆ

คู่ำาแนะนำาที่ั�วไป่สู่ำาหรัับการัที่านอาหารัหลังการัผู้�าต้ัดี หรัือหลัง

การัผู้�าต้ัดีกรัะเพาะอาหารั

• ทำ�นี้อ�ห�รมืื�อเล็็ก ๆ วันี้ล็ะ 5-6 คู่รั�ง

• เคู่้�ยวอ�ห�รให้ล็ะเอ้ยดเพื่่อช่�วยก�รย�อยอ�ห�ร

• ทำ�นี้ช่้�ๆ จัะได้ไมื�ทำ�นี้มื�กเกินี้ไปจันี้ร่้ส้กอ้ดอัด

• นี้ั�งตีัวตีรงระหว��งทำ�นี้อ�ห�ร

• อย��ด่มืขึ้องเหล็วเกินี้คู่ร้�งถ้้วยขึ้ณะทำ�นี้อ�ห�ร

• ทำ�นี้อ�ห�รทำ้�มื้โปรตี้นี้ทำุกมืื�อ

• หล็้กเล็้�ยงอ�ห�รเผ็ดร้อนี้ อ�ห�รทำ้�มื้ไขึ้มืันี้แล็ะนี้ำ��ตี�ล็มื�ก  

เนี้่องจั�กอ�จัทำำ�ให้อ้ดอัดทำ้องได้

• หล็้กเล็้�ยงผล็ิตีภัณฑ์์นี้มื เพื่ร�ะก�รผ��ตีัดกระเพื่�ะอ�ห�รอ�จัทำำ�ให้

เกิดอ�ก�รแพื่้แล็็กโทำสได้
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• ทานอาหารท่ีสมดุล

• ด่ืมน้ําใหเพียงพอ

• ทานม้ือเล็กๆ แตบอยๆ
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