“กินปลาอย่ างไร? ดีต่อสุ ขภาพ”

สาเหตุทเี่ ลือกรู ปนี้ เพราะมองเห็นปลาทีต่ ากลม ใส ไม่ ข่ นุ ซึ่งภาพนีช้ ัดเจนทีส่ ุ ด
ถ้ านึกถึงอาหารเพือ่ สุ ขภาพ เชื่อว่ าหนึ่งในนั้นต้ องมี "ปลา" เป็ นตัวชู โรง
เพราะปลามีสารอาหารทีเ่ ป็ นประโยชน์ ต่อร่ างกาย หากถามว่ าคุณค่ าทางอาหารของปลามี
อะไรบ้ าง เราคงนึกถึงโปรตีนเป็ นอย่ างแรก เพราะอาหารประเภทเนือ้ สั ตว์ กต็ ้ องคู่กบั โปรตีนอยู่
แล้ว โปรตีนและไขมันของปลาจะสู งหรือต่า นอกจากจะขึน้ อยู่กบั ชนิดของปลาและคุณภาพของ
การเลีย้ ง เช่ น เลีย้ งโดยธรรมชาติหรือปลาทีเ่ ลีย้ งด้ วยอาหารสาเร็จรู ปแล้ว วิธีปรุงก็มสี ่ วน เช่ น
หากนาไปนึ่งหรือต้ มเนือ้ จะคล้ายปลาสด ปริมาณโปรตีนและไขมันจะไม่ แตกต่ างกันมาก แต่ ถ้า
ย่ างกับทอดนา้ จะออกไปทาให้ นา้ หนักปลาลดลง ดังนั้นถ้ ารับประทานปลาย่ างหรือปลาทอดใน
ปริมาณ 1 ขีด จานวนโปรตีนและไขมันทีไ่ ด้ รับก็จะสู งขึน้

การศึกษาในหญิงชาวอเมริกนั อายุ 50 ถึง 79 ปี จานวน 84,000 กว่ าคน
ติดตามโดยเฉลีย่ 10 ปี (จนถึงเดือนสิ งหาคม 2551 พบว่ า การกินปลาอบหรือปลาต้ มเป็ นอาหาร
หลักมากกว่ าหรือเท่ ากับ 5 มือ้ ต่ อสั ปดาห์ ลดโอกาสเป็ นภาวะหัวใจล้มเหลวตามมาร้ อยละ 30 เมือ่
เทียบกับกินน้ อยกว่ า 1 มือ้ ต่ อเดือน ส่ วนกลุ่มผู้หญิงทีก่ นิ ปลาทอดเป็ นอาหารหลักมากกว่ าหรือ
เท่ ากับ 1 มือ้ ต่ อสั ปดาห์ เพิม่ โอกาสเป็ นภาวะหัวใจล้มเหลวร้ อยละ 48 เมือ่ เทียบกับกินน้ อยกว่ า 1
มือ้ ต่ อเดือน หลังจากปรับปัจจัยเสี่ ยงทีเ่ กีย่ วข้ องแล้ว หากจะใช้ ปลาทาอาหารทั้งนึ่ง ต้ ม ย่ าง หรือ
ทอด จะปลานา้ จืดหรือปลานา้ เค็มก็ได้ เพราะมีประโยชน์ ท้งั นั้น ขึน้ อยู่กบั ว่ าเราจะปรุงอย่างไรให้
ถูกปากถูกใจสมาชิกในครอบครัว ข้ อนี้กข็ นึ้ อยู่กบั รสนิยมของแต่ ละบ้ าน
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บทสรุป
การทีค่ นเราจะมีสุขภาพทีด่ ีได้ น้ัน นอกจากการเลือกรับประทานปลาแล้ว ยังมี
ปัจจัยอีกหลายอย่ าง อาทิเช่ น รับประทานอาหารให้ ครบ 5 หมู่ในปริมาณทีพ่ อเหมาะ หมัน่
ออกกาลังกายอย่ างสมา่ เสมอ คิดและทาแต่ สิ่งทีด่ ีๆ เป็ นต้ น
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กลุ่มเป้ าหมาย

บุคคลทัว่ ไปทุกเพศทุกวัยทีร่ ักสุ ขภาพ
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เพือ่ ให้ ความรู้ เกีย่ วกับการเลือกทานปลาให้ ดีต่อสุ ขภาพ

วิธีดาเนินงาน
1. คิดเรื่องทีจ่ ะนาเสนอเกีย่ วกับอาหาร คือเรื่อง “กินปลาอย่ างไร? ดีต่อสุ ขภาพ”
2. ศึกษาข้ อมูลเกีย่ วกับการเลือกทานปลาทีด่ ีต่อสุ ขภาพแล้วลงในคอมพิวเตอร์
2. วางแผนว่ าจะไปซื้อปลาสดทีต่ ลาดไหนดี พระอาทิตย์ ใกล้ตกดินแล้ว จึง
ตัดสิ นใจไปซื้อทีต่ ลาดบ้ านหม้ อ เพราะใกล้บ้านทีส่ ุ ด
3. เลือกปลา พบว่ ามีแต่ ปลาทับทิมและปลานิล จึงตัดสิ นใจเลือกปลาทับทิมมา 1
ตัว เพระมีสีสันสวยงาม และขนาดใหญ่ แต่ ปลานิลมีขนาดเล็ก
4. จัดวางปลาใส่ จานรู ปทรงรี
5. ถ่ ายรู ปปลาทับทิมด้ วยกล้องดิจิตอลทีม่ ี โดยถ่ ายทุกมุมทีค่ ดิ ว่ าเห็นรู ปชัดเจน
ทีส่ ุ ด
6. เอารู ปจากกล้องลงคอมพิวเตอร์ โดยต่ อสาย USB ของกล้ องเชื่อมต่ อเข้ ากับ
คอมพิวเตอร์
7. น ารู ป จากคอมพิ ว เตอร์ ลงโปรแกรมไมโครซอฟท์ เวอร์ ด โดยคลิก ที่ ค าว่ า
COPY ทีภ่ าพ แล้วนามาวางบนกระดาษแล้วคลิกวางด้ วยคาว่ า PATSE

8. นาข้ อมูลที่ศึกษาทางอินเตอร์ เน็ตมาเรียบเรียงและจัดตกแต่ งรู ปให้ ได้ ขนาดที่เหมะ
สม และทาการคัดลอก
9. ทาการบันทึกโดยคลิกคาว่ า SAVE AS บันทึกเป็ น ลงในdrive: D โดยตั้งชื่อบทความ
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เท่ าทีค่ วร
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