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มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สุ ริ น ทร์ ป ระกาศรั บ สมั ค รคั ด เลื อ กเพื่ อ
บรรจุและแตง่ ตัง้ เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำ�แหนง่ ประเภทสาย
สนับสนุน จากบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในตำ�แหนง่
เจ้าหนา้ ทีบ่ ริหารงานทัว่ ไป ระดับปฏิบัติการ จำ�นวน 1 อัตรา
ผูส้ นใจสมารถสมัครดว้ ยตนเองไดร้ ะหวา่ งวันที่ 25 - 29
มกราคม 2564 เวลา 09.30 - 16.00 น. ณ กองบริหารงานบุคคล ชัน้
1 อาคาร 31
ตรวจสอบคุณสมบัติของผูส้ มัครได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์กอง
บริหารงานบุคคล ชัน้ 1 อาคาร 31 หรืองานธุรการคณะ สำ�นัก สถาบัน

งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โทร. 0 4471 0047, 0 4404 1590
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ข่าวงวง

เริ่มต้นกินคีโตต้องรู้อะไรบ้าง อาหารควรกินเเละไม่ควรกิน

อาหารคีโต หรือ “Ketogenic Diet” จุดประสงคห์ ลักของอาหารคีโตเจนิค คือการเลีย่ งแป้งและน้ำ�ตาลอยา่ งเด็ดขาด
รวมไปถึงสารอาหารอื่นๆทีส่ ามารถกระตุน้ การหลัง่ อินซูลินดว้ ย เพื่อตอ้ งการกดการหลัง่ สารอินซูลินให้ต่ำ�ทีส่ ุดเพื่อให้ร่างกาย
อยูใ่ นสภาวะคีโตสิส (Ketosis) ทีใ่ ช้ไขมันเป็ นพลังงาน
สำ�หรับอาหารคีโตประเภทไขมันมันทีก่ ินได้ มี 3 กลุม่ ดังนี้
1. ไขมันอิม่ ตัว เช่น ไขมันจากสัตว์ น้ำ�มันมะพร้าว กะทิธัญพืช ชีส วิปครีม ครีมชีส โดยกินในสัดสว่ นประมาณ 30
เปอร์เซ็นต์
2.ไขมันไมอ่ มิ่ ตัวเชิงเดีย่ ว เช่น น้ำ�มันมะกอก อะโวคาโด ถัว่ เมล็ดเดีย่ วตา่ งๆ (เช่น พวก แมคาเดเมีย อัลมอนด)์ โดยกิน
ในสัดสว่ นประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์
3.ไขมันไมอ่ มิ่ ตัวเชิงซ้อน เช่น แซลมอน ปลาทีม่ ีไขมันมาก เนย โดยกินในสัดสว่ นประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ ไมแ่ นะนำ�ให้
กินน้ำ�มันจากพืชเพราะโอเมกา้ 6 เยอะ ทำ�ให้ร่างกายเพิม่ การอักเสบได้ และเราใช้ประโยชนไ์ ดไ้ มค่ มุ้ ราคาทีต่ อ้ งจ่าย แนะนำ�ให้
ดูวา่ เรากินไขมันทีม่ าจากอาหารกลุม่ ไขมันไมอ่ มิ่ ตัวเชิงเดีย่ วเป็ นครึ่งนึงของโควตาไขมันเป็ นหลักก็พอแลว้ แลว้ กินปลาบา้ ง
อาหารคีโตทีก่ ินได้
1. เนื้อสัตวท์ ุกชนิดติดมันได้ เช่น เครื่องใน ไข่ (กินเป็ นหลักไดเ้ ลย) อาหารทะเล เบคอน เนื้อสัตวแ์ ปรรูป หลีกเลีย่ งที่
ผสมแป้งและผงชูรส
2.ผักใบเขียวทุกชนิดกินไดไ้ มต่ อ้ งนับคาร์บ (หลีกเลีย่ งผักหัวใตด้ ินอยา่ งแครอตและมันทัห้ ลาย ถัว่ ฝั กยาว ถัว่ แขก
ฟั กทอง มะเขือเทศ มะเขือยาว กะหล่ำ�ดอก และบรอกโคลี)
3.ไขมัน เช่น น้ำ�มันมะกอก น้ำ�มันมะพร้าว เนย น้ำ�มันไฮโซ เช่น อะโวคาโด แมคาเดเมีย กะทิ (นับคาร์บดว้ ย) หลีกเลีย่ ง
น้ำ�มันพืชใสข่ วด เพราะมี ไขมันทรานซ์ ถ้าจำ�เป็ นให้ใช้ไดเ้ ล็กนอ้ ยเทา่ นัน้ หมายเหตุ: น้ำ�มันมะพร้าวและกะทิมีไตรกลีเซอไรด์
สายสัน้ –ปานกลางทรี่ ่างกายจะนำ�ไปใช้กอ่ นแทนทีจ่ ะมาเอาไขมันในร่างกายไปใช้ ดังนัน้ อยา่ กินเป็ นไขมันหลัก กินไขมันจากที่
อื่นดว้ ย
4.ผลิตภัณฑน์ ม เช่น ชีสทุกชนิด เนยแท้ (ห้ามกินมาการีน) ครีมชีส ครีม วิปครีม
5.ถัว่ : ถัว่ ทีอ่ นุญาตให้ทานไดค้ ือ ถัว่ เมล็ดเดีย่ ว (nuts) เช่น อัลมอนด์ พิชตาชิโอ มะมว่ งหิมพานต์ (คาร์บเยอะหนอ่ ย)
วอลนัต โดยเฉพาะแมคาเดเมีย กินถัว่ เป็ นของวา่ งแตอ่ ยา่ เพลิน เพราะคาร์บจะเกิน พวกเมล็ดเจีย (chia seed) เมล็ดฟั กทอง
เม็ดแมงลัก และงา ก็กินได้ เราไมท่ านถัว่ เป็ นฝั ก (legumes) เช่น ถัว่ เหลือง ถัว่ เขียว เพราะคาร์บเยอะ เพิม่ การอักเสบในร่างกาย
และมีสารคลา้ ยฮอร์โมนเพศหญิง ทำ�ให้เก็บไขมันมากขึ้น
6.เครื่องดื่ม เช่น นมอัลมอนด์ ชา กาแฟ (ใสว่ ิปครีมแทนนม) น้ำ�โซดา น้ำ�มะนาว (ไมใ่ สน่ ้ำ�ตาล ใสห่ ญา้ หวานแทนถ้า
อยากหวาน) ทีด่ ีทสี่ ุดคือ น้ำ�แร่และน้ำ�เปลา่
*เครื่องดื่มไดเอตทัง้ หลายใช้สารให้ความหวานทีแ่ มไ้ มใ่ ห้แคลอรี แตก่ ระตุน้ การหลัง่ อินซูลิน เช่นกัน ดังนัน้ ควรหลีก
เลีย่ ง หรือจำ�กัดปริมาณ
**แอลกอฮอล์ ควรหลีกเลีย่ งเพราะทัง้ แคลอรีสูงและคาร์บสูง เครื่องดื่มแอลกอฮอลท์ ดี่ ่มื ได้ บางโอกาสคือพวกบรัน่ ดี
วอดกา้ จิน ไวน์ รัม วิสกีเ้ ตกีลา่ แตถ่ ้าอยากผอมอยา่ เพิง่ เพิม่ ดีกวา่
7.ผลไม้ เช่น อะโวคาโด (ไขมันสูง แมม้ ีคาร์บ แตส่ ว่ นใหญค่ ือไฟเบอร์) เนื้อมะพร้าว มะนาว เลมอน มะกอก และผลไม้
ตระกูลเบอร์รีทงั้ หลาย (จำ�กัดปริมาณ)
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