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วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 เวลา 21:05 น.

การเมือง
เศรษฐกิจ
ตางประเทศ

วันที่ 3 กรกฎาคม 2550 เวลา 17:39 น. | จํานวนผูอาน 515 คน ผูโหวต 0 คน
คะแนนขาว

กก

อาชญากรรม

ขนาดตัวอักษร ก

กีฬา

แนะเดินเร็ววันละ1ชั่วโมงลดความอวน

ใหคะแนนขาว

ต่ําสุด

สูงสุด

บันเทิง
กทม.

นายแพทยมงคล ณ สงขลา รมว.สาธารณสุข พรอมดวย นายแพทยมรกต กรเกษม รัฐมนตรีชวยวา

ภูมิภาค

การกระทรวงสาธารณสุข นําผูบริหาร ขาราชการ และเจาหนาที่สาธารณสุข เดินออกกําลังกายเพื่อ

เกษตร

สุขภาพรอบกระทรวงสาธารณสุข เปนระยะทางกวา 2.4 กิโลเมตร ในโครงการ “9 เดินสา’สุข 9999”
ซึ่งจัดเปนประจําทุกเดือน เพื่อสงเสริมและปลูกฝงพฤติกรรมใหเจาหนาที่ออกกําลังกาย เปนแบบ

ไอที-วิทยาการ

อยางแกประชาชน พรอมกับบอกวา ตอนนี้คนไทยสวนใหญกําลังประสบปญหาอวนลงพุง คือ ผูชาย

การศึกษา

เกิน 90 เซนติเมตร ผูหญิงเกิน 80 เซนติเมตร ซึ่งคนที่อวนลงพุงจะมีไขมันสะสมในชองทองปริมาณ

สตรี
วาไรตี้

มาก ยิ่งรอบพุงมากเทาไหรไขมันยิ่งสะสมในชองทองมากเทานั้น ไขมันที่สะสมนี้จะแตกตัวเปนกรด
ไขมันอิสระเขาสูตับ มีผลใหอินซูลินออกฤทธิ์ไดไมดี ทําใหน้ําตาลในเลือดสูง เสี่ยงตอการเปนโรค
เบาหวานมากกวาคนไมอวนหรือคนไมมีพุงประมาณ 3 เทาตัว และเมื่อเปนเบาหวานแลวจะมีโอกาส

เสารสปอรต

เสี่ยงตอการเปนโรคหลอดเลือดที่หัวใจและที่สมองขึ้นอีกประมาณ 3 เทาตัว ดังนั้นใครที่ยิ่งพุงใหญ

โลกสีสวย

เทาไหร ยิ่งมีโอกาสเสียชีวิตเร็วขึ้น
ในการลดความเสี่ยงของการเกิดโรค ทําไดโดยการปรับเปลี่ยนการเคลื่อนไหวออกแรงและออก
กําลังกาย และวางแผนปรับเปลี่ยนการบริโภคอาหาร โดยกินผักใหมากขึ้น ลดการกินอาหารหวาน
จัด เค็มจัด อาหารที่มีไขมันสูง ในการออกกําลังกายเพื่อลดไขมันในชองทอง ควรออกกําลังกาย

‘เปรม’ ทุมหมดตัวสินสอด ‘ทาทา’ ยืดอก ! ไมคิดแบมือ
ขอเงินพอ
‘แบงค’ เมินเคลียร ‘ตอด’ ฉุนถูกมองเกาะ ‘อั้ม’ ดัง

ชนิดที่ชื่นชอบ สัปดาหละ 3 วัน ๆ ละไมนอยกวา 30 นาที จะชวยควบคุมน้ําหนักใหคงเดิม สวนผูที่
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ตองการลดน้ําหนักควรออกกําลังกายแบบแอโรบิก ตอเนื่องไมนอยกวา 45 นาที โดยมีการออก
กําลังกายแบบเพิ่มแรงตานดวย เชน การยกน้ําหนัก ทําใหขนาดกลามเนื้อเพิ่มขึ้น เกิดการเผาผลาญ
ไขมันไดมากขึ้น น้ําหนักที่ลดลงไปก็จะลดไขมันที่มีอยูดวย สําหรับกลุมอายุ 40-50 ป ควรออก
กําลังกายอยางนอย 5 วันตอสัปดาห วิธีลดน้ําหนักที่ใหผลดีคือ การเดินเร็วอยางตอเนื่องซึ่งสามารถ
ทําไดงายมาก โดยหากเดินเร็วเพียงวันละ 1 ชั่วโมงจะลดโอกาสการเกิดโรคอวนไดรอยละ 24
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"หนุม-กรรชัย"ปวยหวั่นกระทบ"งาน"
ขอคน-วิ่งหนี ตร.ชักปนยิงดับ
ทรงจดลิขสิทธิ์ “908” ผลงานทรงออกแบบ
‘พิมพ’ แฉเรื่องจริง ‘ความผิดติดตัว’
อรอยสไตลอาหารจีนกวางตุง
ไทยอัดกาตาร 2-0 "ตะวัน-สุธี"ซัลโวคนละเม็ด

แนะเดินเร็ววันละ1ชั่วโมงลดความอวน

กลุม ทรท.เปดตัวไมรับ รธน.

สธ.รวมองคการอนามัยโลก ลดผูปวยติดเชื้อในรพ.

"แรมโบอีสาน"เฉียดตาย!แฉคนมีสี

สธ.เตือนระวังผักสดมียาฆาแมลงตกคาง
สธ.เตือนพิษควันบุหรี่มือสอง-แฉตายนาทีละ 10 คน
แนะเด็ก 3 ขวบฝกเขาสังคมพัฒนาอีคิว
สธ. เตือน 'สี่คูณรอย' พิษรายแรงถึงอัมพาต
สธ.แนะพอแมชื้อของเลนกระตุนการเรียนรูลูก
สธ.ระบุคุณสมบัติพี่เลี้ยงเด็กตองมืออาชีพ เสนอยกเครื่องทั้งระบบ
'นพ.มงคล' ชี้ผูปวยจากหมอกควันทางภาคเหนือ รักษาได
เอแบคโพลชี้ ปชช.หนุน พ.ร.บ.สุขภาพจิต - เผยคนไทยเขาใจ 'คนโรคจิต=คนบา'

กฎระเบียบการแสดงความคิดเห็น
ทุกความคิดเห็นจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ไดรับขอมูล
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ไมอนุญาตใหใชคําหยาบ การดูถูก เสียดสี นินทาวาราย สรางความแตกแยก ไมเหมาะสม
ไมอนุญาตใหมีการโฆษณาสินคาใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางออม
ทุกขอความไมควรดูถูก ลบหลูตอองคกรตาง ๆ ทั้งในสวนของเอกชน และทางราชการ
ควรใหความเคารพตอสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย กอนจะแสดงความคิดเห็นใด ๆ
ทุก ๆ ความคิดเห็นเปนขอความที่ทางผูเขาเยี่ยมชมเขามารวมแสดงออกในเว็บไซต ทาง ทีมงานเดลินิวสเว็บไมมีสวนเกี่ยวของใด ๆ ทั้งสิ้น และไมสามารถนําไป
อางอิงทางกฎหมายได
เดลินิวสเว็บขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็นที่ไมเหมาะสมไดทันที โดยไมตองมีการชี้ แจงเหตุผลใด ๆ ตอเจาของความคิดเห็นนั้นทั้งสิ้น
ทั้งนี้ ผูเขารวมแสดงความคิดเห็นสามารถรวมกันตรวจสอบขอความที่ไมเหมาะสมได ดวย การตกปุม "แจงลบ" ซึ่งทันทีที่ทางทีมงานไดรับการแจงลบครบ 5 ครั้ง
จะทําการพิจารณา ลบขอความดังกลาวทิ้งทันที
สมาชิก คลิกที่นี้ เพื่อเขาสูระบบ

แสดงหนาที่ 1 จากทั้งหมด 1 หนา, จํานวนความคิดเห็นทั้งหมด 0 ความคิดเห็น
1
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