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ความอ้ วนกับข้ อเข่าเสื่ อม

เป็ นโรคที่ผวิ ข้อกระดูกอ่อนเกิดการสึ กหรอ สึ กกร่ อน เกิดอาการอักเสบ ปวด บวม
เเดงร้อนที่ขอ้ เข่า เข่าโก่ง สุดท้ายจะเจ็บเข่ามาก จนเดินไม่ได้ เราพบว่า โรคข้อเข่าเสื่ อม
นั้น มีปัจจัย มากมายหลายอย่างที่กระตุน้ ทาให้เป็ น
โรคนี้เร็วขึ้น เเละมากขึ้น หนึ่งในนั้นที่คนไทยมีกนั มาก ก็คือ ความอ้วนครับ

มีการวัดค่ าความอ้วนได้ หลายอย่ าง
ซึ่งผมคงไม่ตอ้ งบอกนะครับว่า อย่างไร ถึงจะเรี ยกว่า อ้วน คุณน่าจะเป็ นคนที่รู้ดี
ที่สุด มีขอ้ มูลที่น่าสนใจมากเกี่ยวกับความอ้วนหลายอย่าง โดยเฉพาะความอ้วนที่
เกี่ยวข้องกับโรคข้อเข่าเสื่ อม

ความอ้ วนถูกจัดให้ เป็ นปัจจัยหนึ่งทีโ่ ดดเด่ นทีก่ ่ อให้ โรคข้ อเข่ าเสื่ อม
โดยเฉพาะในเพศหญิง ถ้ามีน้ าหนักตัวเกินด้วยเเล้วทาให้มีโอกาสเกิดโรคนี้ถึง 9 เท่า
ความอ้วนนอกจากจะเป็ นตัวเร่ งให้เกิดข้อเข่าเสื่ อมเร็วขึ้นในวัยหนุ่มสาวเล้วยังทาให้
โรคลุกลามได้ไวมากขึ้นเเละยังมีผลทาให้ผลของการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมไม่ดีเท่า
คนน้ าหนักปกติครับ

ในสมัยก่ อน
เราอาจจะเข้าใจว่า สาเหตุของความอ้วนไม่ใช่อยูท่ ี่พฤติกรรมการทานอาหารที่
ผิดปกติเท่านั้น เเต่ในปัจจุบนั เราค้นพบว่า เกิดจากการถ่ายทอดตามกรรมพันธุ์เสี ยด้วย
โดยเฉพาะมีมากกว่า 400 ยีนส์ที่เดียวครับ เเต่เป็ นที่ยนื ยันเเล้วว่า ยีนส์เหล่านี้ไม่ได้ทา
ให้เป็ นโรคข้อเข่าเสื่ อมมากขึ้นครับ

เวลาเดินในเเต่ ละก้ าว
จะมีเเรงที่มากดที่ขอ้ เข่าของคนอ้วนมากกว่าคนไม่อว้ นครับ นอกจากนั้นบางคนยัง
เชื่อว่า ข้อเข่าที่มีเนื้อเยือ่ ไขมันมากๆ จะล้นไปกดเเละทาลายผิวกระดุกอ่อนที่อยูใ่ กล้ๆ
กัน ทาให้ไปเร่ งในการเป็ นข้อเข่าเสื่ อมเร็วขึ้น

เมือ่ ความอ้ วนทาให้ เป็ นข้ อเข่ าเสื่อมเร็วขึน้
ก็มีนกั วิทยาศาสตร์คิดในทางตรงกันข้ามครับว่าถ้าเราลดน้ าหนักลงจะทาให้ขอ้ เข่า
เสื่ อมดีข้ ึน หรื อไม่ ในปี 1997 มีนกั วิทยาศาสตร์วิจยั เเเละพบว่า สาหรับเพศหญิงที่มี
ความสูงตามปกติทวั่ ไป ทุกๆ น้ าหนักตัวที่หายไป11 ปอนด์ หรื อประมาณ
5 กิโล ความเสี่ ยงในการเป็ นโรคข้อเข่าเสื่ อมจะหายไปมากว่า 50% ทีเดียวครับ
นอกจากนั้นยังพบว่า การลดน้ าหนักเพียงอย่างเดียว จะสามารถลดอาการปวดข้อเข่าได้
โดยไม่ตอ้ งทานยาเเก้อกั เสบที่มีผลข้างเคียง

ทุกๆ นา้ หนักตัวทีล่ ดลง 1 กิโล
จะไปลดน้ าหนักที่กดลงบนข้อเข่า 4 กิโลในเเต่ละก้าวที่เราก้าวเดินครับหรื อลดลง
3000 กิโลกรัม ต่อการเดินไกล 1 กิโลเมตร ในเเต่ละวันคนเราอาจจะเดินถึงวันละ 1.5
กิโลเมตร นัน่ ก็หมายความว่าจะมีการลดเเรงกระเเทกที่หวั เข่าอย่างมากมายมหาศาลใน
คนที่สามารถลดน้ าหนัดลงเเค่ 1 กิโลกรัม

เเต่ ในบางคนทีล่ ดนา้ หนักไม่ ได้
ก็ไม่ตอ้ งกลุม้ ใจครับ เเต่ให้ใช้วิธีการควบคุม น้ าหนักตัวเเทน โดยพยายามควบคุม
น้ าหนักตัวเเทนไม่ให้น้ าหนักตัวเพิ่มขึ้นในเเต่ละปี ครับส่วนคนที่น้ าหนักตัวเกินมาก

เเละไม่สามารถลอน้ าหนักลงได้กจ็ าเป้ นต้องเเก้ไข ปัจจัยเสี่ ยงอื่นๆ ที่มีอยูม่ ากมาย
หลายข้อทดเเทนกันคร

ตัวอย่ างเช่ น
นักกีฬาซูโม่ ของญี่ปุ่น มีน้ าหนักมากมาย หลายร้อยกิโลครับ เวลาป่ วยเป็ นโรคเเต่
ละครั้ง ก็จะไปพบเเพทย์ที่โรงพยาบาลที่ทางประเทศญี่ปุ่น จัดไว้ให้โดยเฉพาะที่คน
ทัว่ ไป ไม่มีสิทธิในการเข้าไปรักษา มีการรวบรวมสถิติทางการเเพทย์เกี่ยวกับความ
เจ็บป่ วยของนักกีฬาซูโม่วา่ เกี่ยวข้องกันกับน้ าหนักตัวที่มากมายมหาศาลหรื อไม่พบ
ข้อมูลที่น่าสนใจหลายเรื่ องครับ เช่น น้ าหนักตัวที่มากมายของซูโม่ไม่ได้ทาให้
ประชากรซูโม่น้ นั มีโอกาสเป็ นข้อเข่าเสื่ อม มากกว่า คนทัว่ ไปทาไมถึงเป็ นเช่นนั้นครับ
เพราะข้อมูลส่วนอื่นๆ ทัว่ ไป ล้วนบ่งชี้วา่ ความอ้วนนั้นเป็ นปัจจัยสาคัญที่ทาให้เกิดโรค
ข้อเข่าเสื่ อมมากขึ้น

เหตุผลทีเ่ ป็ นเช่ นนี้
ก็เพราะว่า ถึงเเม้ซูโม่ จะมีน้ าหนักตัวมากกว่าคนปกติเเต่กล้ามเนื่อข้อเข่าของซูโม่ ก็
เเข็งเเรงมากกว่า คนปกติหลายเท่าด้วยกล้ามเนื้อที่เเข็งเเรงนี้ จึงไปชดเชยปัจจัยด้อยของ
น้ าหนักตัวที่มากเกินส่งผลทาให้ ไม่เป็ นโรคข้อเข่าเสื่ อมมากกว่าคนปกติครับ

ถ้ าท่ านมีกล้ ามเนือ้ รอบหัวเข่ าไม่ เเข็งเเรง
เเล้วยังคงตามใจปาก ปล่อยเนื้อปล่อยตัว ทาให้น้ าหนักตัวเพิ่มขึ้นทุกปี ท่านก็อาจจะ
เป็ นคนคนหนึ่งครับ ที่ตอ้ งเสี ยเวลาในชีวิตเหลืออยูต่ ่อสูก้ บั โรคข้อเข่าเสื่ อมที่มาเร็วกว่า
คนปกติโดยสุดท้ายก็อาจจะต้องถูกผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมโดยที่ไม่ทนั ตั้งตัวครับสบาย
กายคลายปวดเข่าครับ

ลดความอ้ วนมีวธิ ีไหนบ้ าง
จริ งๆ แล้ววิธีลดน้ าหนักที่หลายคนรู้จกั ก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อน แต่ทานให้นอ้ ยลง และ
ออกกาลังกายให้มากขึ้น แต่กจ็ ะมีเทคนิคเล็กๆ น้อยๆ ที่จะช่วยให้คนที่อยากลด
น้ าหนักไปถึงเป้ าหมายได้ง่ายขึ้น ดังนั้นจึงก่อกาเนิดวิธีลดน้ าหนักหลากสไตล์หลาย
แบบให้ทุกคนได้เลือกทาตามความเหมาะสม และความสะดวกของแต่ละคน

มีหลายสิ บรู ปแบบในการลดน้ าหนัก และลดไขมัน
แต่ผมคัด 2 วิธีที่เป็ นที่นิยมที่สุด และเห็นผลดีที่สุด ในระยะยาวมาให้ศึกษากัน

1. Ketogenic Diet

อะไรคือคีโตเจนิก ไดเอต
การกินอาหารแบบ คีโตเจนิก ไดเอต คือการกินที่เน้นไขมันสูง รองมาด้วยโปรตีน โดย
ลดคาร์โบไฮเดรตให้เหลือในปริ มาณที่นอ้ ยมากๆ โดยมีความคล้ายกับแอตกินส์ ไดเอต
หรื อโลว์-คาร์บ ไดเอต (Low-carb Diet) ตรงที่ลดการบริ โภคคาร์โบไฮเดรตและ
น้ าตาลให้นอ้ ย แต่ให้แทนที่ดว้ ยไขมันทั้งจากพืชและสัตว์แทน

กินไขมัน แต่ จะช่ วยลดนา้ หนักอย่ างไรล่ะ
กินจนปากมันแผล็บแล้วจะไปเบิร์นไขมันได้อย่างไรกัน นี่มวั่ หรื อเปล่า!? คาตอบคือ
เมื่อเราลดปริ มาณการกินคาร์โบไฮเดรตและน้ าตาลลงอย่างมาก ร่ างกายอันน่าอัศจรรย์
ของเราเรี ยกง่ายๆ ว่าจะเกิดอาการ ‘กลัวตาย’ ซึ่งจากเดิมที่เคยนากลูโคสในเลือดที่มา
จากอาหารจาพวกคาร์โบไฮเดรตเอย น้ าตาลเอย มาใช้เป็ นพลังงาน ร่ างกายจาต้องหา
แหล่งพลังงานมาแทนที่ นัน่ คือมาจากไขมันนัน่ เอง กระบวนการนี้ก่อให้เกิดสภาวะ
การเผาผลาญที่เรี ยกว่า คีโตสิ ส (Ketosis) ทาให้เกิดสารที่เรี ยกว่า คีโตน (Ketone) ใน
ตับ ซึ่งนามาใช้เป็ นพลังงาน หลังจากเริ่ มการกินแบบคีโตเจนิกไปหลายวันหรื อหลาย

สัปดาห์ ร่ างกายและสมองอาจรู้สึกล้า เหนื่อยง่าย มีกลิ่นปาก แต่จะค่อยๆ ปรับจน
สามารถนาไขมันและคีโตนมาใช้เป็ นพลังงานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพแทนที่
คาร์โบไฮเดรตนัน่ เอง หรื อว่าง่ายๆ คือภาวะนี้เปลี่ยนให้ร่างกายกลายเป็ นเครื่ องจักรเผา
ผลาญไขมันให้เป็ นพลังงานในตัวเองนัน่ เอง!

โปรตีน
เน้นเนื้อสัตว์ออร์แกนิก ซึ่งโดยมากเนื้อสัตว์มกั ไม่มีการใส่สารให้ความหวานเพิ่ม (งด
ความหวานหมู หมูหวานไปก่อนนะ) ดังนั้นเราสามารถเลือกกินเนื้อสัตว์และไข่ได้ แต่
ในปริ มาณที่เหมาะสม ทีน้ ีคุณสามารถเดินเข้าร้านสเต๊กได้อย่างสบายใจ แต่อย่าได้
แตะเฟรนช์ฟรายส์เสี ยก่อนล่ะ…

พืชผัก
เน้นการกินผักที่โตบนดิน โดยเฉพาะจาพวกผักใบเขียว ดังนั้นเลี่ยงจาพวกเผือกมันไว้
ก่อน แม้เราจะรู้วา่ คุณโหยเผือกทอดมากเพียงใดก็ตาม…

อาหารจากนม
สามารถรับประทานอาหารที่ทาจากนม (แต่ควรเลี่ยงนม) โดยเน้นจาพวกที่ไม่พร่ องมัน
เนย ดังนั้นเราสามารถสัง่ กาแฟใส่ครี มแท้ (ครี มจริ งๆ ที่ไม่ใช่คอฟฟี เมตนะ) หรื อหม่าชี
สอย่างพาร์เมซานกับสลัดจานโตจนอิ่มหนาได้อย่างไม่รู้สึกผิด แต่ที่วา่ มานี้ไม่รวมชีส
เค้ก ชานมไข่มุก ชาเย็น หรื ออะแฮ่ม… ชากุหลาบยอดฮิตหรอกนะ

ถัว่ และธัญพืช
สามารถรับประทานได้ในปริ มาณที่พอเหมาะ และยิง่ อร่ อยเด็ดเมื่อใส่เข้าไปในครี ม
หรื อสลัดราดน้ ามันมะกอกและเบคอน แนะให้เน้นถัว่ จาพวกที่ความหวานมันอย่าง
แมคคาเดเมีย หรื ออัลมอนด์ ทั้งมัน ทั้งอร่ อย #มันดีจริ งๆ

เครื่องดืม่
โบกมือลาแอลกอฮอล์แก้วโปรดไปเสี ยก่อนหากคุณต้องการลดน้ าหนัก แล้วหันมาดื่ม
น้ าเปล่าเป็ นดีที่สุด สามารถเป็ นน้ ามะนาว (ที่ไม่ใส่น้ าตาล) หรื อน้ าโซดาเปล่าๆ ที่ไม่มี
ความหวานใดๆ ส่วนใครที่โหยหาความหวาน สามารถใช้หญ้าหวาน หรื อความหวาน
จากสตีเวีย (Stevia) แทนได้

เลีย่ งอะไร
เลี่ยงอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตและน้ าตาลสูงเป็ นหลัก เรารู้วา่ ไม่ใช่เรื่ องหมูเลยที่จะตัด
ใจไม่สงั่ ผัดกะเพรามื้อเที่ยง หรื อก๋ วยเตี๋ยวคัว่ ไก่เจ้าเด็ด กระทัง่ กาแฟปั่นใส่นมข้นเจ้า
ประจา แต่หากเลี่ยงอาหารคาร์โบไฮเดรตและน้ าตาลสูงได้ แค่น้ ีคุณก็ขยับเข้าใกล้การ
เปลี่ยนให้ร่างกายกลายเป็ นเครื่ องจักรเผาผลาญไขมันขึ้นแล้ว

อาหารจากเมล็ดพืช
หมายถึงอาหารจาพวกข้าวและแป้ งต่างๆ ไม่วา่ จะข้าวบาร์เลย์, ข้าวสาลี, ข้าวไรย์,
ข้าวโพด, ข้าวโอ๊ต ฯลฯ รวมไปถึงข้าวเจ้าที่เรากินกันอยูท่ ุกวันเช่นกัน (รวมข้าวต้มและ
โจ๊กด้วยนะ) และผลิตภัณฑ์จากข้าวต่างๆ ทั้งพาสต้า, พิซซ่า, คุกกี้, ขนมปัง, เค้ก ฯลฯ
เลี่ยงได้เป็ นดีเพราะอย่าลืมว่าเรากาลังลดคาร์โบไฮเดรตอยู่

อาหารแปรรูป
เลี่ยงอาหารแปรรู ปจาพวกไส้กรอก หมูยอ ลูกชิ้น เนื่องจากมักมีสารสังเคราะห์ เช่น
สารคาร์ราจีแนน, ผงชูรส, ซัลไฟต์ ฯลฯ ไปจนถึงแป้ งที่มกั เป็ นส่วนประกอบหนึ่งของ
การผลิต (เราเลี่ยงแป้ งอยูเ่ ช่นกัน จาได้ไหม)

สารให้ ความหวานสังเคราะห์
เลี่ยงสารให้ความหวานสังเคราะห์ เช่น Splenda, Equal, Aspartame, Acesulfame,
Sucralose, Saccharin ฯลฯ แนะให้แทนที่ดว้ ยสารให้ความหวานจากธรรมชาติอย่าง
หญ้าหวาน

ไขมันทรานส์
หลีกเลี่ยงไขมันหรื อน้ ามันที่ผา่ นกระบวนการเคมีสงั เคราะห์อย่างน้ ามันพืชบางชนิด
หรื อมาการี น ที่อาจเพิ่มความเสี่ ยงการเป็ นโรคเกี่ยวกับหัวใจได้ และหันมาเน้นไขมัน
ธรรมชาติ (หรื อว่าง่ายๆ คือคุณรู้วา่ ไขมันที่มาจากไหนนัน่ เอง) เช่น ไขมันสัตว์ หรื อพืช
อย่างอะโวคาโด

ผลิตภัณฑ์ไขมันตา่ คาร์ โบไฮเดรตตา่ หรือเป็ นศูนย์
เป็ นเพราะอาหารจาพวกน้ าอัดลมไดเอต หรื อโลว์-แฟต อาจมีสารให้ความหวานหรื อ
สารสังเคราะห์แฝงอยู่ ดังนั้นทางที่ดีให้เลี่ยงไปก่อนเพื่อความชัวร์และสบายใจ

นม
จริ งอยูท่ ี่นมมีโปรตีน แต่ในกรณี ที่คุณกาลังเน้นการกินด้วยไขมันสูง การแทนที่นม
ด้วยครี ม หรื อนมแบบ Full-fat ที่มีไขมันเยอะ จึงดีกว่าเป็ นไหนๆ นอกจากนั้นในนมยัง
มีคาร์โบไฮเดรต (4-5 กรัมของคาร์โบไฮเดรตต่อ 100 มิลลิลิตร) ดังนั้นหากคุณเป็ นคน
ที่ติดใส่นมในกาแฟ เราขอแนะให้แทนที่ดว้ ยครี ม (Heavy Cream / Full Cream / Half
Cream) จะดีกว่า (มีขายตามซูเปอร์มาร์เก็ต และมักอยูใ่ กล้ๆ กับหมวดชีส) แถมยัง
หวานมัน อร่ อย และหนักท้องอีกด้วยนะ

ผลไม้
“อ้าว…ห้ามดื่มน้ าหวาน แล้วน้ าผลไม้กไ็ ม่ได้รึ” เรารู้วา่ ไม่ใช่เรื่ องง่าย แต่ผลไม้และน้ า
ผลไม้มกั มีน้ าตาลสูง โดยเฉพาะน้ าสับปะรด แตงโม กล้วย หรื อมะม่วงสุก นอกจากนี้
ยังรวมถึงผลไม้อบแห้ง แช่อิ่ม และดองต่างๆ นานาที่ควรกินในปริ มาณที่พอเหมาะ
หรื อน้อยมากๆ เป็ นดี

แอลกอฮอล์
สายดื่มต้องทาใจ เพราะต้องจากน้องน้ าชวนยิม้ ไปอีกสักพัก ไม่วา่ จะเบียร์ ไวน์
(โดยเฉพาะไวน์หวาน) หรื อค็อกเทลตัวร้ายที่มกั มีน้ าตาลอยูม่ หาศาล นี่ยงั ไม่รวมความ
เป็ นไปได้วา่ หลังดื่ม คุณมีแนวโน้มที่จะเดินโฉบเข้า 7-11 หาอะไรกินแก้หิวยามดึกอีก
ด้วย….

เหมาะกับใคร
จากประสบการณ์ส่วนตัวของผูเ้ ขียนที่กินคีโตเจนิก (แบบเข้าๆ ออกๆ ตามความ
สะดวกของชีวติ ) บวกกับออกกาลังกายแบบเวตเทรนนิ่งมาเป็ นเวลา 3 ปี พบว่าน้ าหนัก
ลดลงไปเกือบ 10 กิโลกรัม (2 กิโลกรัมในนั้นเปลี่ยนเป็ นมวลกล้ามเนื้อ) แม้จะค้น
พบว่าหาใช่เรื่ องง่ายในการปรับมุมมองความคิดที่วา่ ‘กินข้าวจึงจะหนักท้อง’ เพราะ
สลัดจานโตกับเนื้อสัตว์ หรื อหมูกรอบและไข่ 2 ฟองยามเช้ากลับช่วยให้ผเู้ ขียนรู้สึกอิ่ม
ไม่แพ้กินข้าวเลยด้วยซ้ า แม้ตอนแรกจะเหนื่อยง่ายและมีอาการข้างเคียงที่ไม่คุน้ เคย
ตอนแรกเริ่ ม แต่เมื่อเวลาผ่านไปกลับรู้สึกสดชื่น ไม่เหนื่อยง่าย มีพลังมากกว่าเก่า

อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่เรื่ องง่ายที่จะหาอาหารทัว่ ไปกินโดยเลี่ยงข้าวหรื อก๋ วยเตี๋ยวอันเป็ น
อาหารหลักหากินง่ายของบ้านเราได้ตลอดเวลา ดังนั้นคนทาอาหารเองที่บา้ นจึง
ได้เปรี ยบ เพราะนอกจากจะควบคุมตัวแปรการกินแต่ละมื้อได้แล้วยังสามารถ
สร้างสรรค์อาหารเมนูอร่ อยใหม่ๆ ที่เลี่ยงน้ าตาลและแป้ งได้อย่างสนุกพอตัว (ลาบคอ
หมูยา่ ง, เบอร์เกอร์ไม่มีขนมปัง, เค้กไร้แป้ ง ฯลฯ)

นอกจากนั้นผูเ้ ขียนยังพบว่าการกินแบบคีโตเจนิกนั้นอาจเหมาะกับมนุษย์ผรู้ ักการกิน
มันอย่างเอร็ดอร่ อยเสี ยมากกว่าสายคลีน (คุณเป็ นคนประเภทเขี่ยหนังไก่ออกจากข้าว
มันไก่หรื อเปล่า) เพราะไม่ใช่ทุกคนที่จะเอ็นจอยการต้องกินมันในปริ มาณเยอะพอตัว
ในแต่ละวัน หรื อเหยาะน้ ามันมะกอก น้ ามันอะโวคาโดใส่อาหารแทบทุกมื้อ เพราะหา
ใช่ทุกคนที่จะชอบการกินวิธีเดียวกันเสี ยเมื่อไหร่

และที่สาคัญที่สุดการกินคีโตเจนิกเองก็มีขอ้ เสีย นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น ดังนั้น
ควรมัน่ ใจเสี ยก่อนว่าร่ างกายของคุณสมบูรณ์แข็งแรง จึงควรไปตรวจสุขภาพ ตลอดจน
ปรึ กษาแพทย์ และคาแนะนาจากนักโภชนาการเสี ยก่อนเพื่อความปลอดภัย

ปล. ควรจะศึกษาข้ อมูลการกินคีโตแบบถ่ องแท้ เสียก่อน ก่อนจะเริ่ม เพราะมันมี
รายละเอียดที่ลกึ ซึ้งกว่านีซ้ ึ่งอาจจะใช้ หลายสิบหน้ าในการอธิบาย
แต่ มั่นใจได้ ว่าวิธีนีห้ ากกินอย่ างถูกต้ องแล้ว จะช่ วยคุณลดนา้ หนักได้อย่ างดีในระยะ
ยาวแน่ นอน

2. Intermittent Fasting

อะไรคือ IF หรื อ Intermittent Fasting
เพราะการงดอาหารนั้นความหมายกว้างมาก (ก ไก่ ล้านตัว) ดังนั้นเรามาถอดรหัสของ
การทา Intermittent Fasting กันเสี ยก่อน คาว่า Intermittent แปลตรงๆ คือการทาเป็ น
พักๆ ไม่ต่อเนื่อง และ Fasting ก็หมายถึงการจากัดหรื องดอาหาร ซึ่งเมื่อแปลรวมๆ
แล้วคือ ‘การงดอาหารเป็ นเวลา’ นัน่ เอง ซึ่งเป็ นรู ปแบบการกินเฉพาะตัวที่แบ่งระหว่าง
ช่วงเวลากินและช่วงเวลางดอย่างชัดเจน สิ่ งนี้น่าสนใจตรงที่ไม่ระบุถึงชนิดอาหารที่เรา
เอาเข้าปาก เน้นแค่วา่ ควรกินช่วงเวลาใด

ซึ่งเชื่อไหมว่าเราอาจทาสิ่งนีก้ นั อยู่แล้วเมื่อตอนนอนหลับนั่นไง!
เราไม่ได้กาลังจะบอกให้คุณกินอะไรก็ได้แล้วไปนอนยาวๆ หรอกนะ เพราะการงด
อาหารเป็ นเวลาที่วา่ อาจยืดเวลานานกว่านั้น โดยการกินแบบนี้แบ่งได้เป็ นช่วงงด

(Fasting) และช่วงกิน (Feeding) นัน่ คือสมมติวา่ คุณข้ามอาหารเช้ามาเริ่ มกินมื้อแรก
ตอน 12.00 น. และกินมื้อเย็นอีกทีก่อนเวลา 20.00 น. จากนั้นก็ไม่กินอะไรอีกเลยจนถึง
12.00 น. ของอีกวัน ซึ่งแปลได้วา่ เรางดอาหารไป 16 ชัว่ โมง และกิน 8 ชัว่ โมง ทาให้
เกิดตัวเลขยอดฮิต 16/8 ดังที่เกริ่ นไว้ขา้ งต้นนัน่ เอง

งดอาหารแล้ วดีอย่ างไร
นิตยสาร Time ระบุเมื่อเดือนสิ งหาคม 2018 ว่าการกินปกติหลายๆ วันแล้วสลับด้วย
การกินน้อยช่วยปรับให้การเผาผลาญของร่ างกายไปในทางที่ดีข้ ึน และเสริ มอีกว่า
ผูเ้ ชี่ยวชาญที่ศึกษาเรื่ องการงดอาหารเป็ นเวลามองว่าแม้จะยังมีหลายอย่างที่ยงั ไม่ได้
ข้อสรุ ป แต่การกินเช่นนี้กลับมีขอ้ ดีอย่างไม่มีขอ้ โต้แย้ง และเราสรุ ปมาให้ดงั นี้

1. ช่ วยให้ มีอายุยนื ยาว

มีงานวิจยั หลายชิ้นระบุวา่ ช่วยให้มีชีวติ ยืนยาวจากการลดทอนจานวนแคลอรี ที่รับเข้า
ร่ างกาย อาทิ งานวิจยั ของวิทยาลัยสาธารณสุขแห่งฮาร์วาร์ด (Harvard T.H. Chan
School of Public Health) ที่ตีพิมพ์เมื่อเดือนตุลาคม 2017 แสดงให้เห็นว่าการงดอาหาร
มีแนวโน้มที่จะทาให้มีชีวิตยืนยาวขึ้น

2. ช่ วยเพิม่ กระบวนการ Autophagy

Autophagy (ออโตฟาจี้) คือปฏิกิริยาที่เซลล์กินชิ้นส่วนของตัวเองเพื่อความอยูร่ อด ถือ
เป็ นการทาลายขยะหรื อชิ้นส่วนที่ผพุ งั ของเซลล์เพื่อนากลับมาใช้ใหม่ ว่าง่ายๆ คือ
เปรี ยบเสมือนระบบกาจัดและรี ไซเคิลขยะ โดยเฉพาะโครงสร้างที่เป็ นโปรตีนภายใน
เซลล์ ซึ่งสิ่ งนี้ดีกบั สุขภาพตรงที่ลดความเสี่ ยงเป็ นโรคเบาหวาน โรคมะเร็ง และ
โรคหัวใจ ดร.เจสัน ฟุง (Dr.Jason Fung) นักวักกวิทยาชื่อดังชาวแคนาดา ผูเ้ ขียน
หนังสื อเกี่ยวกับสุขภาพจากการศึกษาทดลองและทาการวิจยั เผยว่าการงดอาหาร
ชัว่ คราวนี่เองที่ไปกระตุน้ Autophagy ให้ทางานอย่างเห็นได้ชดั จากการที่ระดับกลูคา
กอน (Glucagon) ซึ่งเป็ นฮอร์โมนที่ทาหน้าที่กระตุน้ ไกลโคเจน (Glycogen) ในตับให้
สลายตัวเป็ นกลูโคสนั้นพุ่งสูงขึ้นขณะที่งดรับประทานอาหาร

3. เพิม่ โกรทฮอร์ โมน
ผลการศึกษาที่ตีพิมพ์ในสมาคมสื บสวนด้านการรักษาอเมริ กนั (The American Society
of Clinical Investigation) ชี้วา่ การงดอาหารชัว่ คราวยังกระตุน้ โกรทฮอร์โมน (Human
Growth Hormone) ซึ่งเป็ นฮอร์โมนชนิดหนึ่งที่ผลิตขึ้นจากต่อมใต้สมองและมีหน้าที่

สาคัญในการเจริ ญเติบโตของร่ างกายพุ่งสูงขึ้นขณะที่เรางดอาหาร ช่วยเรื่ องการเผา
ผลาญไขมันและเพิ่มกล้ามเนื้ออีกด้วย

4. ช่ วยลดอาการบวมและอักเสบ
เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2015 คณะนักวิจยั มหาวิทยาลัยเยล (Yale School of Medicine)
ตีพิมพ์ผลวิจยั ที่พบว่าสารประกอบที่ร่างกายผลิตขึ้นเมื่องดอาหารสามารถป้ องกัน
ระบบภูมิคุม้ กันส่วนหนึ่งที่เกี่ยวโยงกับการอักเสบและบวมในหลายโรคด้วยกัน เช่น
โรคเบาหวานประเภท 2 โรคหลอดเลือด และโรคอัลไซเมอร์

5. ช่ วยให้ สมองปลอดโปร่ งและอยู่ห่างอัลไซเมอร์
มีผลการวิจยั ในปี 2016 ค้นพบว่าระบบประสาททางานได้ดียงิ่ ขึ้นเมื่อเรางดอาหาร โดย
สมองส่วนหน้าทางานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพขึ้น ทั้งยังเพิ่มความสามารถด้านความรู้
ความเข้าใจ แม้ยงั ต้องทาการศึกษาเพิ่มเติมต่อไป ขณะที่ผลการศึกษาจากปี 2013 ที่
ทดลองกับหนูคน้ พบว่าช่วยเสริ มการทางานและโครงสร้างของสมองให้มี
ประสิ ทธิภาพขึ้น นอกจากนั้นเมื่อปี 2017 มีการทดสอบเพิ่มเติมอีกว่าการทา
Intermittent Fasting สามารถช่วยชะลอการเสื่ อมของเซลล์และลดความเสี่ ยงการเป็ น
โรคอัลไซเมอร์ได้ดว้ ย

6. ช่ วยลดนา้ หนัก
หลายคนทดลองแล้วพบว่าน้ าหนักลดลง ซึ่งเมื่อปี 2014 มีการศึกษาที่ช้ ีวา่ การงดอาหาร
เป็ นเวลาช่วยทาให้น้ าหนักลดลงถึง 3-8% ในระยะเวลาระหว่าง 3-24 สัปดาห์ รอบเอว

ลดลงไป 4-7% และมีคนไม่นอ้ ยที่สงั เกตว่าพุงยุบไม่แพ้กนั และมีการทดลองที่สรุ ป
เอาไว้วา่ ผูท้ ี่ร่วมทาการทดลอง 84.6% น้ าหนักลดลง 1.3% ภายใน 2 สัปดาห์ ขณะที่คน
ที่ทาการทดลอง 8 สัปดาห์ ตัวเลขบนตาชัง่ หายไปถึง 8% โดยสันนิษฐานว่ามาจาก
ระบบการเผาผลาญที่ทางานดีข้ ึนนัน่ เอง

7. ห่ างไกลโรคเบาหวานประเภท 2
“มีหลักฐานเผยให้เห็นประโยชน์ของการทา Intermittent Fasting ออกมาเรื่ อยๆ ว่าช่วย
เรื่ องการลดน้ าหนัก ลดความดันเลือด ระดับการเต้นของหัวใจ และให้ผลดีกบั ระบบ
หัวใจและหลอดเลือด” เบนจามิน ฮอร์น (Benjamin Horne) ผูอ้ านวยการฝ่ ายระบาด
วิทยา โรคหัวใจและหลอดเลือดและพันธุกรรมของ Intermountain Healthcare องค์กร
ด้านสาธารณะสุขไม่แสวงกาไรในรัฐยูทาห์ ผูต้ ีพิมพ์งานวิจยั ถึงผลกระทบจาก
Intermittent Fasting เผยว่า “การงดอาหารอย่างจากัดเวลาเป็ นสิ่ งที่วงการแพทย์เริ่ ม
นามาปฏิบตั ิมากขึ้น และเหมาะกับคนที่ไม่ตอ้ งการจากัดแคลอรี ในการกิน”

นอกเหนือจากเรื่ องการลดน้ าหนักแล้ว การกินเช่ นนีย้ งั ช่ วยเรื่องของภาวะดือ้ อินซูลนิ
(Insulin Resistance) ซึ่ งเป็ นภาวะที่เกิดขึ้นภายในร่ างกายโดยไม่ปรากฏ แต่เสี่ ยงที่จะ
เป็ นโรคเบาหวานและโรคหัวใจมากกว่าคนปกติ ซึ่งการกินบ้างงดบ้างช่วยลดระดับ
น้ าตาลในเลือด ทาให้ห่างไกลจากโรคเบาหวานประเภท 2 (Type 2 Diabetes) ได้ ซึ่ง
ผลวิจยั เรื่ อง Effects of intermittent fasting on health markers in those with type 2
diabetes: A pilot study ที่ปรากฏในหอสมุดแห่งชาติของสหรัฐอเมริ กา สถาบันสุขภาพ
แห่งชาติ (US National Library of Medicine National Institutes of Health) ระบุวา่ ผล

จากการศึกษาข้างต้นบ่งชี้วา่ การทา Intermittent Fasting เป็ นประจาทุกวันในระยะเวลา
สั้นๆ นั้นน่าจะปลอดภัย ไม่เป็ นอันตรายต่อผูป้ ่ วยเบาหวานประเภท 2

8. ป้ องกันมะเร็ง
วัลเตอร์ ลองโก (Valter Longo) ศาสตราจารย์ดา้ นชราภาพวิทยาและผูอ้ านวยการ
สถาบันเวชศาสตร์ชะลอวัยประจามหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนีย เผยว่าการกินที่
เลียนแบบการงดอาหารนั้นทาให้ร่างกายดึงกระบวนการที่ซบั ซ้อนออกมา ซึ่งช่วย
จาแนกเซลล์ดีและไม่ดีออกจากกันตามธรรมชาติ ขณะที่ ดร.เดวิด จ็อกเกอร์ส (Dr.
David Jockers) ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการจัดกระดูกสันหลัง กล่าวว่าประโยชน์อย่างหนึ่งของ
การทา Intermittent Fasting นั้นก็คือการปรับสมดุลให้กบั อินซูลินในร่ างกาย ซึ่ง
อินซูลินมีส่วนในการพัฒนาเซลล์เนื้อร้าย และเขายังชี้อีกว่าการงดอาหารเป็ นช่วงๆ
ช่วยลดอาการอักเสบและลดภาวะถูกออกซิไดซ์เกินสมดุล อันเป็ นสองปัจจัยที่
ก่อให้เกิดมะเร็งได้อีกด้วย

กลไกการงดอาหารเป็ นเวลาทางานอย่ างไร
การงดอาหารเป็ นช่วงๆ นั้น ว่าง่ายๆ คือปล่อยให้ร่างกายได้เผาผลาญไขมันส่วนเกิน
ออกไป ซึ่งแท้จริ งแล้วนี่ถือเรื่ องปกติธรรมดาสาหรับร่ างกาย และร่ างกายมนุษย์ได้
วิวฒั นาการมาก้าวไกลจนทาให้การงดอาหารเป็ นบางช่วงนั้นไม่ได้ส่งผลกระทบจน
เกิดอันตรายต่อร่ างกาย และไขมันในร่ างกายเป็ นเพียงพลังงานอาหารที่เก็บไว้เท่านั้น
ซึ่งหากเราไม่กินอาหาร ร่ างกายก็จะ ‘กิน’ ไขมันของตัวเองเพื่อเป็ นแหล่งพลังงาน
นัน่ เอง

สิ่ งทีเ่ กิดขึน้ ต่ อระบบเผาผลาญในร่ างกายเมือ่ คุณงดอาหาร
อินซูลิน (Insulin) ซึ่งเป็ นฮอร์โมนชนิดหนึ่งที่ร่างกายสามารถสร้างขึ้น โดยถูกผลิตขึ้น
จากตับอ่อนเพื่อทาหน้าที่ควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดให้เหมาะสม ซึ่งระดับของ
อินซูลินจะลดลงเมื่องดอาหาร และระดับอินซูลินที่ลดลงนั้นช่วยให้ร่างกายเผาผลาญ
ไขมันได้ดีข้ ึน
ฮิวแมนโกรทฮอร์โมน (Human Growth Hormone) เป็ นฮอร์โมนชนิดหนึ่งที่ผลิตขึ้น
จากต่อมใต้สมองและมีหน้าที่สาคัญในการเจริ ญเติบโตของร่ างกาย และจะพุง่ สูงขึ้น
ขณะที่เรางดอาหาร และไปช่วยเรื่ องการเผาผลาญไขมันและเพิ่มกล้ามเนื้ออีกด้วย
นอร์อิพิเนฟริ น (Norepinephrine) สารเคมีธรรมชาติในร่ างกายซึ่งทาหน้าที่เป็ นทั้ง
ฮอร์โมนที่ตอบสนองต่อภาวะเครี ยดและเป็ นสารสื่ อประสาทที่จะถูกส่งไปจัดการ
ไขมัน เพื่อทาให้ไขมันกลายเป็ นกรดไขมันอิสระที่ถูกเปลี่ยนเป็ นพลังงานนามาใช้ได้
แต่ชา้ ก่อน… แม้จะอ่านดูเหมือนเรากาลังจะพาคุณไปหิ วไส้กิ่วตัวสัน่ พับ่ ๆ ในหลุมดา
มืดๆ สักแห่ง แต่เปล่าเสี ยหน่อย เพราะตอนที่คุณ ‘ไม่กิน’ เราก็ถือว่ากาลังงดอาหาร
นัน่ เอง (เช่น ตอนที่คุณบอกแม่วา่ ไม่ค่อยหิ วมื้อเย็น เพราะกินบุฟเฟต์ปิ้งย่างเกาหลีมา
ตอนบ่าย แล้วนอนอิ่มจนตื่นมากินข้าวอีกทีเกือบเที่ยงนัน่ ไง) และความน่าสนใจของ
IF อยูท่ ี่เมื่อเรากิน พลังงานจากอาหารจะถูกย่อยเพื่อนามาใช้ในทันที และบางส่วนของ
พลังงานเหล่านี้จะถูกนาไปเก็บเอาไว้เผือ่ ใช้ภายหลัง ซึ่งอินซูลินเป็ นฮอร์โมนตัวแปร
สาคัญที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกักเก็บพลังงานจากอาหารนั้นไว้

เริ่มกินอย่ างไร
มีการกินแบบอดเป็ นช่วงๆ หลายสูตรด้วยกัน แต่เรารวมมาให้แบบยอดฮิตดังนี้
16:8
คือไม่กินสิ่ งที่มีแคลอรี ต่อเนื่อง 16 ชัว่ โมง และกินภายใน 8 ชัว่ โมง วิธีการนี้อาจจะ
เหมาะกับไลฟ์ สไตล์คนออฟฟิ ศได้ง่ายที่สุด ซึ่งส่วนตัวผูเ้ ขียนได้ทาโดย ‘บังเอิญ’ ด้วย
ไลฟ์ สไตล์ที่เริ่ มกินข้าวมื้อแรกราวๆ 11.30 น. จากนั้นกินมื้อเย็นอีกทีราว 19.00 น. ซึ่ง
หลังจาก 19.00 น. เน้นดื่มแต่น้ าเปล่า แล้วเริ่ มใหม่ในวันรุ่ งขึ้น
โดยส่วนตัวผูเ้ ขียนค้นพบว่าช่วยให้รู้สึกกระปรี้ กระเปร่ า ไม่เหนื่อยง่ายแม้ออกกาลัง
กายแบบเวตเทรนนิง ทั้งยังไม่รู้สึกล้า เนื่องจากไม่ได้จากัดอาหารหรื อระบุวา่ ต้องกิน
อะไร มื้อเช้าอาจจะเริ่ มต้นด้วยกาแฟ กินข้าวกับผัดผักและไข่เจียว กลางวันดื่มชาหรื อ
กาแฟอีกสักแก้ว กินจุบจิบบ้างแต่ไม่มาก เย็นอาจจะกินอาหารญี่ปุ่นหรื อสเต๊กอร่ อยๆ
ตกดึกก็ไม่รู้สึกหิ ว ตื่นมาก็ยงั ไม่โหย และค้นพบว่าปรับให้เข้ากับการใช้ชีวิตได้ไม่ยาก
เลย (แม้วิธีการนี้ยงั ทาให้คุณต้องอดใจไม่จิบเบียร์หรื อดื่มแอลกอฮอล์ยามดึกสักแก้ว
จึงทาให้กลับบ้านเร็วขึ้น และมีแนวโน้มว่าจะนอนเยอะขึ้นอย่างไม่ตอ้ งสงสัย)

ทั้งนี้คุณอาจเริ่ มต้นด้วยการกินมื้อแรกตอน 12.00 น. แล้วกินมื้อสุดท้ายก่อน 20.00 น.
ก็ได้เช่นกันตามสะดวก อย่างที่บอกว่า ‘ตามสะดวก’ ก็เพราะแต่ละคนมีไลฟ์ สไตล์ที่
ต่างกันนัน่ เอง เช่นคุณอาจตื่น 6 โมงเช้า แล้วกินมื้อแรกตอน 6.30 น. มื้อสุดท้ายตอน
ก่อน 15.00 ก็ได้เป็ นต้น

19:5
ไม่กินสิ่ งที่มีแคลอรี 19 ชัว่ โมง และกินในเวลา 5 ชัว่ โมง ซึ่งวิธีน้ ีอาจจะโหดขึ้นสัก
หน่อย เพราะช่วงเวลางดอาหารยาวนานกว่าวิธีแรก โดยคุณอาจจะกินมื้อแรกตอน
8.00 น. แล้วกินอีกทีตอน 15.00 น. ของอีกวัน เป็ นต้น

5:2
ไม่กินตลอด 24 ชัว่ โมงสัปดาห์ละ 2 ครั้ง หรื อกินแบบจากัดอาหารเพียง 500-600
แคลอรี ในจานวน 2 วันนั้น และ 5 วันที่เหลือกินได้ตามปกติ

กินอะไรได้

Intermittent Fasting นี้ดีอย่างตรงที่คุณจะกินอะไรก็ได้เป็ นปกติ (นี่ไม่ใช่ขอ้ อ้างในการ
กินเยอะกว่าเดิมราวกับจะไปจาศีลนะจ๊ะ!) ดังนั้นจะไปกินชาบู หมูกระทะ พาสต้าคาร์
โบนารา หรื อสเต๊กเนื้อชุ่มฉ่ามันเยิม้ ไม่ใช่ปัญหาเลยตราบใดที่คุณกินเป็ นปกติ ไม่ใช่
มากเกินปกติ ขอเพียงในช่วงเวลาอดอาหารนั้นให้งดอาหารที่ให้แคลอรี ดังนั้นสิ่ งที่
สามารถกินหรื อดื่มได้คือน้ าเปล่า ชา หรื อกาแฟดา (ดิบๆ แบบไม่ใส่น้ าตาลเลย) เป็ น
ต้น #จิบวนไปนะ

ไม่ ใช่ ทุกคนทีเ่ ห็นด้ วย
และแม้วา่ จะกล่าวข้างต้นว่าการงดอาหารเป็ นช่วงๆ จะช่วยให้ห่างไกลโรคเบาหวาน
ประเภท 2 และมีขอ้ สนับสนุนที่ระบุวา่ มีหลักฐานน้อยนิดที่บ่งชี้วา่ Intermittent
Fasting เป็ นอันตรายทางร่ างกายและและสุขภาพจิตต่อคนปกติที่สุขภาพดี คนน้ าหนัก
เกิน หรื อกระทัง่ คนที่เป็ นโรคอ้วน แต่งานวิจยั ที่ถูกนามาพูดถึงที่การประชุมประจาปี
ของสมาคมต่อมไร้ท่อยุโรป (European Society of Endocrinology) เมื่อพฤษภาคม
2018 ที่จดั ขึ้นที่สเปน เสนอแนะว่าการทา Intermittent Fasting นั้นส่งผลร้ายอย่าง
ต่อเนื่องต่อระบบการเผาผลาญของคน ซึ่งงานวิจยั ที่นาโดย อนา คลอเดีย มันโฮส
โบนาสซา (Ana Cláudia Munhoz Bonassa) นักวิจยั จากมหาวิทยาลัยเซาเปาโลใน
บราซิล เสนอแนะว่าการงดอาหารเป็ นเวลากลับรบกวนการทางานของตับอ่อนและ
การผลิตอินซูลิน ซึ่งกลับกันแล้วทาให้เสี่ ยงต่อการเป็ นโรคเบาหวานประเภท 2 เอาได้

นักวิจยั ที่ทาการศึกษานี้เผยว่าการงดอาหารในระยะเวลาสั้นๆ ก่อให้เกิด Oxidative
Stress หรื อภาวะความไม่สมดุลของการเกิดอนุมูลอิสระ ตามมาด้วยการผลิตอนุมูล
อิสระที่เพิ่มขึ้น เร่ งความชราภาพของร่ างกาย และทาลายดีเอ็นเอ ก่อให้เกิดความเสี่ ยง
เป็ นมะเร็ง ปัญหาหลอดเลือดและหัวใจ รวมถึงภาวะชราก่อนวัยได้ โดยงานวิจยั นี้ได้
ทาการทดลองกับหนูเป็ นเวลา 3 เดือนด้วยกัน

ได้ ผลไหม
ทั้งนี้มีผลการศึกษามากมายที่ทดสอบการงดอาหารเป็ นเวลากับหนูทดลองตัวอ้วน โดย
ค้นพบว่าสามารถลดน้ าหนัก ลดระดับความดันเลือด คอเลสเตอรอล และระดับน้ าตาล
ในเลือดได้ดี แต่ถึงกระนั้นก็เป็ นเพียงการทดลองกับเจ้าหนูอวบเท่านั้น…

บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard
Medical Shool) เขียนไว้วา่ ในการทดลองอดอาหารเป็ นเวลากับคนนั้นปลอดภัยและ
ได้ผลดีเยีย่ ม แต่กระนั้นกลับไม่ได้ให้ผลลัพธ์ที่ดีและโดดเด่นกว่าการไดเอตประเภท
อื่นมากนัก อีกทั้งผูค้ นมากมายยังพบว่าเป็ นเรื่ องที่ทาได้ยาก บวกกับงานวิจยั ที่แนะว่า
‘ช่วงเวลา’ ในการทานั้นคือกุญแจสาคัญที่ทาให้เห็นผล รวมถึงการปรับให้เข้ากับ
ชีวิตประจาวันที่ไม่ใช่ทุกคนที่สามารถทาได้สะดวก แม้วา่ จะมีแนวโน้มช่วยลดน้ าหนัก
และอยูห่ ่างไกลโรคเบาหวานก็ตาม

โดยส่วนตัวหลังจากการลองควบคู่ไปกับการออกกาลังกายที่ทาเป็ นประจาอยูแ่ ล้ว กับ
การเลือกรับประทานอาหารที่ ‘ดี’ นัน่ คือผัก เนื้อสัตว์ เลี่ยงน้ าตาลหรื อคาร์บเยอะๆ
พบว่าน้ าหนักลดลง รู้สึกลีนขึ้น หรื อไม่กค็ งที่ตามสิ่ งที่เอาเข้าปากช่วงนั้นๆ
นอกจากนั้นยังรู้สึกสมองโปร่ ง ไม่เหนื่อยง่าย พลังยังเยอะแม้วงิ่ วุน่ มาทั้งวัน และน่า
แปลกใจที่ไม่ได้รู้สึกหิ วโหยดังที่คิดไว้แต่แรกเลย นัน่ เป็ นเพราะร่ างกายยังคงได้รับ
สารอาหารครบถ้วนและครบ 5 หมู่ เพียงแต่เรา ‘เลือกเวลากิน’ เท่านั้นเอง

งดอาหารเป็ นเวลา ≠ อดอาหาร
“อดอาหารไม่ดีนะแก” เพื่อนที่ทางานอาจทักเตือนด้วยความเป็ นห่วง เขาหรื อเธออาจ
พูดถูกหากคุณกาลังแทะชีสสักก้อนประทังชีวติ ก่อนจะเป็ นลมเพื่อหวังให้น้ าหนักลง
เร็ววัน (เหมือนกับ เอมิลี่ ใน The Devil Wears Prada) แต่การงดอาหารเป็ นช่วงที่วา่
หรื อ Intermittent Fasting แตกต่างจากการอดอาหารก็ตรงที่เป็ นเรื่ องที่คุณควบคุมได้
(ขณะที่ความอดอยากหิวโหยนั้นเป็ นเรื่ องของการขาดอาหารอย่างไม่สมัครใจ อาจเป็ น
เพราะอาหารมีไม่พอเพียง ซึ่งถือเป็ นเรื่ องที่ควบคุมไม่ได้) แต่การงดอาหารช่วงเวลา
หนึ่งกลับตรงกันข้าม เพราะคือการไม่กินอย่างสมัครใจเพื่อเหตุผลบางอย่างที่เป็ นได้
ทั้งความเชื่อทางศาสตร์ สุขภาพ ฯลฯ อาหารนั้นมีอยูพ่ อเพียง เพียงแต่เราเลือกที่จะไม่
กินเท่านั้นเอง และสามารถเลือกที่จะกลับมากินได้ทุกเมื่อ
ทั้งนี้นิตยสาร Time ระบุวา่ ศาสตราจารย์วลั เตอร์ ลองโก ชี้อีกว่าการงดอาหารเป็ น
ช่วงๆ ต่อเนื่องเป็ นเวลา 4-5 วันต่อเดือนอาจช่วยให้ชีวิตยืนยาวและลดความเสี่ ยงจาก
โรคภัยต่างๆ ได้ แต่ถึงกระนั้นเรายังต้องศึกษาทาการทดสอบกับมนุษย์เพิ่มขึ้นเพื่อ
ศึกษาหาข้อสรุ ปต่อไป

ปล. ควรจะศึกษาข้ อมูลการกินคีโตแบบถ่ องแท้ เสียก่อน ก่อนจะเริ่ม เพราะมันมี
รายละเอียดที่ลกึ ซึ้งกว่านีซ้ ึ่งอาจจะใช้ หลายสิบหน้ าในการอธิบาย
แต่ มั่นใจได้ ว่าวิธีนีห้ ากกินอย่ างถูกต้ องแล้ว จะช่ วยคุณลดนา้ หนักได้อย่ างดีในระยะ
ยาวแน่ นอน

Intermittent Fasting หรือ Ketogenic Diet?
2 วิธีน้ ีคือวิธีที่เราคัดมาเขียนในหนังสื อเล่มนี้ แต่วิธีไหนล่ะที่จะเหมาะกับตัวคุณ?
ทั้ง 2 วิธีมนั จะมีขอ้ เสี ยคล้ายๆกันคือ มื้ออาหารส่วนใหญ่ตอ้ งปรุ งอาหารเอง
ซึ่งแน่นอนว่าอาจจะไม่เหาะกับไลฟ์ สไตล์คนทางานนอกบ้านอย่างแน่นอน แต่!
Intermittent Fasting หรื อ IF เนี่ย พอหยวนๆ กันได้มากกว่า KETO
เพราะอย่างน้อยเราก็จะได้กินกะเพรา ส้มตา กินอะไรที่ปนเปื้ อนได้นิดหน่อย แต่ชูรส
กับน้ าตาลนี่ตอ้ งบอกแม่คา้ เบาๆหน่อย อันนี้คือหยวนกันไป แต่สาหรับตัวผมเองแล้ว
ผมทา Intermittent Fasting เวลาสัง่ กับข้าวนอกบ้านผมก็สงั่ ไม่ใส่น้ าตาลกับผงชูรส คือ
ตัดขาดไปเลย 😊 แต่กม็ ีบา้ งในกรณี ที่เลี่ยงไม่ได้ เช่นกินข้าวกับครอบครัว อะไร
ทานองนั้น
ส่วน Ketogenic Diet อาจจะต้องเคร่ งครัดเรื่ องอาหารมากกว่า IF เพราะเวลาปนเปื้ อน
ผงชูรสกับน้ าตาลนิดหน่อยก็อาจจะหลุด Keto ได้
อันนี้แล้วแต่คุณจะเลือกว่าจะใช้วิธีไหนลดความอ้วนเพื่อรักษาเข่าของคุณ
ปล. ทั้งสองวิธีทาควบคู่กนั ได้ คือกินไขมันเป็ นหลัก พร้อม อดอาหารเป็ นช่วงๆได้
และคุณจะได้ผลลัพธ์ที่ดีเป็ นสองเท่า!

ทาไมควรออกกาลังกายควบคู่ไปด้ วย

การที่เราจะมีสุขภาพที่ดีน้ นั จาเป็ นต้องมีสองอย่างที่มาคู่กนั ซึ่งก็คือ กินอาหารที่ดีมี
ประโยชน์ กับการออกกาลังกาย ซึ่งถ้าจะให้เรี ยงลาดับความสาคัญ ผมก็จะให้ กิน 70%
ออกกาลังกาย 30%
คุณจะกินอย่างเดียวก็ได้ไม่มีใครว่า แต่การทาทั้งสองอย่างควบคู่กนั ไปมันทาให้คุณมี
สุขภาพที่ดีแบบยัง่ ยืนกว่านัน่ เอง
รู้หรือไม่
หากคุณออกกาลังกายเพื่อสร้างกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้อเหล่านั้นจะช่วยเผาผลาญไขมันใน
ร่ างกายของตลอดทั้งวัน ไม่วา่ คุณจะกิน นอน นัง่ ทางาน และยิง่ มีกล้ามเนื้อเยอะ อัตรา
การเผาผลาญไขมันก็จะยิง่ มาก นัน่ จึงเป็ นสาเหตุวา่ คนมีกล้ามเนื้อนั้นส่วนมากไม่ค่อย
อ้วน เพราะกล้ามเนื้อช่วยเผาไขมันพวกนั้นไปแล้วยังไงล่ะ
แล้วเกี่ยวกับหัวเข่าด้วยหรื อ?

แน่นอนครับ การที่คุณออกกาลังกาย กล้ามเนื้อส่วนอื่นก็จะมีการเชื่อมโยงกัน
โดยเฉพาะ กล้ามเนื้อขา กับ อาการบาดเจ็บหัวเข่า
อาการบาดเจ็บหัวเข่า ส่วนหนึ่งก็เพราะว่ากล้ามเนื้อรอบหัวเข่านั้นไม่แข็งแรง
นั่นจึงเป็ นเหตุผลว่าทาไมคุณถึงควรออกกาลังกายไปด้ วย

ออกกาลังกายแบบไหนดี

การออกกาลังกายเพื่อลดน้ าหนักนั้นควรทาควบคู่กนั ทั้งสองประเภทของการออกกาลัง
กาย นั้นคือ การออกกาลังกายเพื่อสร้างกล้ามเนื้อ และ การออกกาลังกายเพื่อเผาผลาญ
ไขมันและน้ าตาล หรื อการคาร์ดิโอ
ในหนึ่งสัปดาห์ควรจะออกกาลังกายเพื่อสร้างกล้ามเนื้ออย่างน้อย 3 ครั้งต่อสัปดาห์
เพื่อเสริ มสร้างความแข็งแรงของร่ างกาย และ เพิ่มพูนกล้ามเนื้อเพื่อเผาผลาญไขมัน

ควรเสริมสร้ างกล้ามเนือ้ ส่ วนไหนบ้ าง?
-

อก
แขน
ไหล่
หลัง
ขา

โดยเฉพาะขาจะช่วยให้คุณป้ องการอาการบาดเจ็บที่เกิดจากหัวเข่าได้ดีมากยิง่ ขึ้น
ส่วนคาร์ดิโอ หรื อการออกกาลังกายแบบเผาผลาญน้ าตาลและไขมัน ควรทาหลังการ
สร้างกล้ามเนื้อเพื่อจะได้ช่วยกระตุน้ การเผาผลาญที่ดียงิ่ ขึ้น
การคาร์ ดโิ อได้ แก่อะไรบ้ าง
-

วิง่
เดินชัน
เดินเร็ว
ปั่นจักรยาน
ว่ายนา้
เต้ นประกอบจังหวะ หรือกิจกรรมอืน่ ๆที่ทาให้ หัวใจคุณเต้ นแรงและเร็ว
แต่ ปวดเข่ าอยู่นะ ออกกาลังกายยังไง?
วิธีแรกคือ แนะนาให้อ่านเล่มกายภาพบาบัดใน 7 นาที ที่เราได้ให้คุณไปเป็ น
โบนัสในการซื้อ Arukou ที่รัดหัวเข่า

วิธีที่สองคือ ออกกาลังกายในน้ า

การออกกาลังกายในนา้ ดีอย่ างไร
การว่ายน้ าได้รับความนิยมจากประชาชน แต่ยงั ไม่แพร่ หลาย เนื่องจากขาดแคลนสระ
ว่ายน้ า การว่ายน้ าหรื อออกกาลังในน้ า นอกจากจะมีผลดีต่อสุขภาพแล้ว ยังมีผลดีต่อ
สุขภาพจิตด้วย และยังเหมาะสาหรับผูท้ ี่ไม่สามารถออกกาลังบนบก เช่นผูท้ ี่มีขอ้ เข่า
เสื่ อมเป็ นต้น

การออกกาลังในนา้ ให้ ประโยชน์ อะไรบ้ าง

 ทาให้ร่างกายแข็งแรง
 ทาให้ขอ้ มีการเคลื่อนไหวดีข้ ึน
 กล้ามเนื้อแข็งแรงมากขึ้น และมีความอดทนเพิ่มขึ้น

 การทรงตัวดีข้ ึน
 ระบบไหลเวียนโลหิ ตดีข้ ึน
 ใช้ในการฟื้ นฟูสภาพร่ างกายหลังได้รับอุบตั ิเหตุ
 ใช้เป็ นส่วนหนึ่งในการลดน้ าหนัก
 ลดความเครี ยด

วิธีออกกาลังกายในนา้ มีอะไรบ้ าง

การเดินหรือการวิง่ ในนา้
น้ าในระดับเอวหรื อระดับหน้าอกจะช่วงพยุงน้ าหนักของร่ างกาย ที่กดลงบนเข่าเมื่ออก
กาลังจะทาให้มีอาการปวดเข่า หรื อข้ออักเสบน้อยกว่าการวิง่ บนบก นอกจากนั้นแรง
ต้านของน้ าจะทาให้กล้ามเนื้อแข็งแรง และใช้พลังงานมากกว่าการเดินบนบก

การเต้ น Aerobic ในนา้ ( Water aerobics )
เพียงครั้งละ 20 นาทีกส็ ามารถทาให้หวั ใจแข็งแรง

การเพิม่ ความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ ( Water toning/strengthening training)
โดยการเคลื่อนไหวร่ างกายต้านกระแสน้ า หรื ออุปกรณ์เพื่อเพิ่มกาลังของกล้ามเนื้อ
และทาให้กล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้น

การฝึ กการเคลือ่ นไหวของข้ อ( Flexibility training)
เพื่อให้ได้มีการเคลื่อนไหวได้อย่างเต็มที่

ธาราบาบัด(Water therapy and rehabilitation)
ใช้ในการบาบัดทางการแพทย์ เช่นการฝึ กเดิน การลดอาการปวด

การทาโยคะในนา้ (Water yoga and relaxation )
เป็ นการฝึ กโยคะในน้ าเพื่อการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ และประคองการทรงตัว

การออกาลังในนา้ ลึก( Deep-water exercise)
เป็ นการออกกาลังในน้ าลึกโดยที่เท้าไม่สมั ผัสพื้น โดยใช้อุปกรณ์ช่วยลอยตัว

การวิง่ ในนา้ ลึก(Deep-water jogging/ running )
เหมือนกับการวิง่ บนบก แต่เท้าไม่สมั ผัสพื้นโดยใช้อุปกรณ์ช่วยลอยตัว

การออกกาลังในนา้ สาหรับผู้ทมี่ ขี ้ ออักเสบ
ผูท้ ี่มีขอ้ อักเสบมักจะมีปัญหาเมื่อเวลาออกกาลังกาย เนื่องจากข้อจะได้รับแรงกระแทก
จากการออกกาลัง ทาให้เกิดการอักเสบ และอาการปวดของข้อ การออกกาลังกายในน้ า
จะช่วยลอปัญหาปวดข้อลงได้

ทาไมต้ องออกกาลังในนา้
 กระแสน้ าอุ่นจะช่วยลดอาการปวด และอาการข้อติด
 กระแสน้ าอุ่นจะช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือด
 น้ าจะช่วยลดแรงกระแทกข้อจากการออกกาลัง ทาให้ลดการเสื่ อมของข้อ
 แรงต้านของน้ าจะทาให้กล้ามเนื้ อแข็งแรงขึ้น
 กระแสน้ าจะช่วยนวดให้กล้ามเนื้อผ่อนคลาย
 การออกกาลังในน้ าที่บา้ น
หากท่านที่ชอบออกกาลังกายในน้ า และรู้สึกว่าจะได้ประโยชน์ และท่านมีกาลังทรัพย์
มากพอ ท่านอาจจะสร้างสระว่ายน้ า หรื ออ่างอาบน้ าที่สามารถฉีดน้ าอุ่นไว้ใช้ที่บา้ น
ขนาดที่ซ้ือจะต้องขึ้นกับชนิดของการออกกาลังกาย ถ้าเป็ นสระก็สามารถเดินออก
กาลังในน้ า หากเป็ นอ่างก็มีขอ้ จากัดในการออกกาลัง

ข้ อแนะนาสาหรับการออกกาลังในสระนา้ หรือ spa หรืออ่ างนา้ อุ่น
 ท่านต้องปรึ กษาแพทย์ของท่านก่อนที่จะใช้น้ าร้อนในการออกกาลังกาย
 น้ าที่ใช้ควรมีอุณหภูมิระหว่าง 83 ถึง 88 F

 น้ าที่ใช้สาหรับแช่ควรจะมีอุณหภูมิ 98ถึง 104 Fและแช่เป็ นเวลา 10-15 นาที
 ควรจะเริ่ มที่อุณหภูมิไม่สูงก่อน และค่อยเพิ่ม
 เด็กและผูส้ ูงอายุอาจจะเกิดปัญหาเรื่ องอุณหภูมิในร่ างกายสูงไป ต้องระวัง
 สาหรับผูส้ ูงอายุ หรื อมีขอ้ อักเสบ จะต้องมีคนคอยช่วยเหลือ เวลาขึ้นหรื อลงจาก
สระหรื ออ่าง
 สาหรับผูท้ ี่มีโรคประจาตัว เช่นเบาหวาน โรคหัวใจ โรคปอด ต้องปรึ กษาแพทย์
ก่อน
 ควรตรวจอุณหภูมิของน้ าก่อน และระหว่างอยูใ่ นน้ า
 ไม่ควรใช้น้ าร้อนหลังจากดื่มสุรา เพราะอาจจะทาให้ท่านหมดสติ
 คนท้องไม่ควรแช่น้ าร้อน

ไขมันคือตัวร้ ายจริงหรือเปล่ า

เมื่อปี พ.ศ. 2558 คณะกรรมาธิการที่ปรึ กษาทางด้านอาหาร ซึ่งอยูภ่ ายใต้กระทรวง
สาธารณสุขและการบริ การประชาชนของประเทศสหรัฐอเมริ กาได้ออกคาแนะนาใน
ด้านโภชนาการใหม่วา่ ...
“ระดับของคอเลสเตอรอลในอาหารไม่ได้มีความสัมพันธ์วา่ ทาให้เพิ่มความเสี่ ยงโรค
หลอดเลือดหัวใจ”
คาแนะนาดังกล่าวนับว่ามีความสาคัญอย่างยิง่ เพราะอาหารและยาที่มีผลทาให้ ”
คอเลสเตอรอลลดลง”นั้น ก็อาจจะไม่ใช่คาตอบในการทาให้ลดความเสี่ ยงโรคหลอด
เลือดหัวใจอีกต่อไปแล้ว
การเปลี่ยนแปลงครั้งสาคัญดังกล่าวนี้ เป็ นผลทาให้กลุ่มทุนในธุรกิจไขมันไม่อิ่มตัว
(น้ ามันถัว่ เหลือง น้ ามันข้าวโพด น้ ามันดอกทานตะวัน น้ ามันราข้าว) และกลุ่มทุน
ธุรกิจยาลดคอเลสเตอรอล ซึ่งมียทุ ธศาสตร์ทางธุรกิจตรงกันในการลดคอเลสเตอรอล
ย่อมถูกตั้งคาถามและข้อสงสัยจากประชาชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

งานวิจยั อย่างเป็ นระบบในวารสารทางการแพทย์ชื่อดังของอังกฤษ The BMJ เมื่อปี
พ.ศ. 2559 พบว่าสาหรับผูส้ ูงวัยที่มีอายุเกิน 60 ปี แล้ว คนที่มีไขมันแอลดีแอล (ที่มกั
เรี ยกว่าไขมันตัวเลว)อยูใ่ นระดับสูงกลับมีความเสี่ ยงการเสี ยชีวิตน้อยกว่าคนที่มีไขมัน
แอลดีแอลต่า
คาถามคือผูส้ ูงวัยที่มีคอเลสเตอรอลลดลงเสี่ ยงเสี ยชีวิตมากขึ้นจริ งหรื อไม่ และคนสูง
วัยที่คอเลสเตอรอลลดลงเขาเสี่ ยงชีวติ ด้วยโรคอะไร?

งานวิจยั ที่กล่าวถึงเรื่ องนี้มีปรากฏอย่างเห็นในวารสารทางการแพทย์ของ
สแกนดิเนเวียน Scandinavian Journal of Primary Health Care ซึ่งเคยเผยแพร่ เมื่อปี
พ.ศ. 2553 ว่าผลการติดตามกลุ่มผูส้ ูงวัยที่อายุเกินกว่า 75 ปี ขึ้นไป ติดตามผลเป็ นเวลา 6
ปี ปรากฏว่า คนที่มีคอเลสเตอรอลสูงกว่า 231 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร มีอายุยนื กว่ากลุ่ม
ประชากรที่มีคอเลสเตอรอลต่ากว่า 193 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร อย่างชัดเจน
โดยกลุ่มประชากรที่มีคอเลสเตอรอลสูง 231 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรขึ้นไป จะเป็ นโรค
ความดันโลหิ ตสูง “น้อยกว่า” กลุ่มประชากรที่มีคอเลสเตอรอลต่ากว่า 193 มิลลิกรัม
ต่อเดซิลิตรประมาณ 57%

ในช่วงการสารวจ 6 ปี กลุ่มประชากรที่มีคอเลสเตอรอลสูง 231 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร
ขึ้นไป จะเป็ นโรคหัวใจ “น้อยกว่า” กลุ่มประชากรที่มีคอเลสเตอรอลต่ากว่า 193 มิลล
กรัมต่อเดซิลิตรประมาณ 41 %
ในช่วงการสารวจ 6 ปี กลุ่มประชากรที่มีคอเลสเตอรอลสูง 231 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร
ขึ้นไป จะเป็ นโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) “น้อยกว่า” กลุ่มประชากรที่มี
คอเลสเตอรอลต่ากว่า 193 มิลลกรัมต่อเดซิลิตรประมาณ 55 %

ในช่วงการสารวจ 6 ปี กลุ่มประชากรที่มีคอเลสเตอรอลสูง 231 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร
ขึ้นไป จะเป็ นโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรัง “น้อยกว่า” กลุ่มประชากรที่มีคอเลสเตอรอลต่ากว่า
193 มิลลกรัมต่อเดซิลิตรประมาณ 54 %
ในช่วงการสารวจ 6 ปี กลุ่มประชากรที่มีคอเลสเตอรอลสูง 231 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร
ขึ้นไป จะเป็ นโรคมะเร็ง “น้อยกว่า” กลุ่มประชากรที่มีคอเลสเตอรอลต่ากว่า 193 มิลล
กรัมต่อเดซิลิตรประมาณ 50 %
ในช่วงการสารวจ 6 ปี กลุ่มประชากรที่มีคอเลสเตอรอลสูง 231 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร
ขึ้นไป จะเป็ นโรคสมองเสื่ อม “น้อยกว่า” กลุ่มประชากรที่มีคอเลสเตอรอลต่ากว่า 193
มิลลกรัมต่อเดซิลิตรประมาณ 49 %
แสดงให้ เห็นว่าผู้สูงวัยขาดคอเลสเตอรอลไม่ ได้ และการลดลงของคอเลสเตอรอลคือ
สัญญาณอายุขยั ทีน่ ับถอยหลัง ที่ไม่ สามารถมองข้ ามได้ เลย

ทั้งนี้คอเลสเตอรอลส่วนใหญ่จะถูกสังเคราะห์ข้ ึนภายในร่ างกาย เช่น มาจากตับ สมอง
และผนังหลอดเลือด (atheroma) ลาไส้เล็ก ต่อมหมวกไต อวัยวะสื บพันธุ์

ร่ างกายใช้คอเลสเตอรอลเป็ นสารเบื้องต้นในการสร้างฮอร์โมนเพศทุกชนิด สร้างน้ าดี
สร้างสารสเตอรอลที่อยูใ่ ต้ผวิ หนังให้เป็ นนวิตามินดี เมื่อโดนแสงแดด และใช้
คอเลสเตอรอลเป็ นผนังหุม้ เซลล์ เป็ นฉนวนหุ ้มปลายประสาท

ดังนั้นเมื่อหลอดเลือดอักเสบเกิดบาดแผล เช่น จากการบริ โภคน้ าตาลมาก หรื อไขมัน
ไม่อิ่มตัวผัดทอดมาก) ร่ างกายจะต้องส่งไขมันและโปรตีนมาซ่อมแซมผนังหลอดเลือด

ที่เสี ยหายที่เรี ยกว่า แอลดีแอล (LDL) ซึ่งเรามักจะประณามคอเลสเตอรอลที่มาทา
หน้าที่ซ่อมแซมผนังหลอดเลือดว่าเป็ นไขมันเลว ซึ่งในความเป็ นจริ งแล้วไขมันตาม
หลอดเลือดนั้นเป็ นปลายเหตุ แต่ตน้ เหตุมาจากอาหารที่เรานาใส่ปากนัน่ เอง
เฉพาะคิดถึงเรื่ องบทบาทหน้าที่ของคอเลสเตอรอลในการเป็ น “ผนังหุม้ เซลล์”ก็น่าจะ
พิจารณาต่อว่า คอเลสเตอรอลมีความจาเป็ นในการใช้เพื่อเยียวยาและซ่อมและสร้างทุก
เซลล์ที่เสื่ อมสภาพลงไป ซึ่งสอดคล้องและไปในทิศทางเดียวกันกับหางโครโมโซมที่
เรี ยกว่า “เทโลเมียร์” จะสั้นลงไปเรื่ อยๆทุกครั้งที่มีการแบ่งเซลล์เสมอ
และเมื่อมีการแบ่งเซลล์กต็ อ้ งมีผนังหุ ม้ เซลล์อีกเช่นกัน เมื่อเป็ นเช่นนี้เมื่อสูงวัยมากขึ้น
เทโลเมียร์ส้ นั ลง การแบ่งเซลล์และซ่อมเซลล์กล็ ดลง รวมถึงการสังเคราะห์
คอเลสเตอรอลก็ตอ้ งลดลงไปด้วยตามธรรมชาติ ฮอร์โมนเพศ ฮอร์โมนต้านการอักเสบ
เยือ่ หุ ม้ เซลล์ วิตามินดี ฉนวนหุ ม้ ปลายประสาท ที่มาใช้คอเลสเตอรอลเป็ นวัตถุดิบก็
ต้องลดลงไปด้วย ดังนั้นสัญญาณการลดลงของคอเลสเตอรอลของผูส้ ูงวัยก็อาจจะเป็ น
สัญญาณอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงการชราภาพมากขึ้นด้วยเช่นกัน

ลองคิดดูถึงเหตุการณ์ที่วา่ หลอดเลือดเกิดความเสี ยหายจากการบริ โภคน้ าตาลมาก แป้ ง
ขัดขาวมาก และไขมันไม่อิ่มตัวมาก (ถัว่ เหลือง ข้าวโพด ดอกทานตะวัน ราข้าว ไม่วา่
จะผลิตคอเลสเตอรอลได้มากหรื อน้อยการอักเสบก็ยงั อยูท่ ี่เดิม จริ งหรื อไม่?

เพียงแต่วา่ ถ้าอายุนอ้ ยการสังเคราะห์คอเลสเตอรอลยังสูง หางโครโมโซมหรื อเทโล
เมียร์กย็ งั ยาวอยูก่ อ็ าจเกิดการซ่อมแซมเซลล์ได้มาก แต่ถา้ อายุมากขึ้นร่ างกายสังเคราะห์
คอเลสเตอรอลลดลงควบคู่ไปกับหางโครโมโซมสั้นลงแล้ว ก็เป็ นดัชนีแสดงให้เห็นว่า
การซ่อมเซลล์เกิดขึ้นได้ยากขึ้น การอักเสบหรื อบาดแผลถูกเยียวยาได้นอ้ ยในภาวะที่
คอเลสเตอรอลลดลง

การอักเสบของหลอดเลือดนั้นทาให้ “ผนังหลอดเลือดหนาตัวขึ้น” ซึ่งอาจจะเป็ นคนละ
เรื่ องกับระดับคอเลสเตอรอลหรื อแอลดีแอล (LDL)ในกระแสเลือด เพราะร่ างกายจะ
สังเคราะห์คอเลสเตอรอลและแอลดีแอลได้มากเมื่อวัยหนุ่มสาว และสังเคราะห์ท้งั
คอเลสเตอรอลและแอลดีแอลได้นอ้ ยลงเมื่ออายุมากขึ้นโดยธรรมชาติ

แต่เมื่อใดก็ตามที่ผนังหลอดเลือดหนาตัวขึ้นและยังซ่อมแซมเซลล์ไม่เสร็จหรื อซ่อมได้
ช้าลงเพราะสูงวัยมากขึ้น เอชดีแอล (HDL)ซึ่งถูกเรี ยกว่าไขมันตัวดีกจ็ ะถูกตับ
สังเคราะห์นอ้ ยลงเพื่อให้ไขมันแอลดีแอล (LDL)ยังคงพอกอยูท่ ี่หลอดเลือดต่อไปโดย
ไม่ตอ้ งถูกเอชดีแอล (HDL) นาไขมันตามร่ างกายและหลอดเลือดส่งกลับไปที่ตบั ใน
ระหว่างการซ่อมเซลล์น้ นั

ทั้งนีก้ ารบริโภคแป้งขัดขาว และนา้ ตาล เพิม่ ความเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจเพิม่ ขึน้ ก็
เพราะเกิดการอักเสบของหลอดเลือดเพิม่ มากขึน้ ผนังหลอดเลือดย่ อมหนาตัวขึน้
ความดันโลหิตก็ย่อมต้องสู งขึน้

ส่วนไขมันไม่อิ่มตัว (ถัว่ เหลือง ข้าวโพด ดอกทานตะวัน ราข้าว)ไขมันกลุ่มนี้มีกรด
ไขมันไลโนเลอิกหรื อไขมันโอเมก้า 6 มาก แต่เนื่องจากความไม่อิ่มตัวของไขมันนี้เอง
จึงเป็ นไขมันที่เกิดอนุมลู อิสระง่ายและเป็ นพิษต่อเซลล์

อย่างไรก็ตามไขมันไม่อิ่มตัวส่วนใหญ่ (ถัว่ เหลือง ข้าวโพด ดอกทานตะวัน ราข้าว) จะ
ถูกบริ โภคในรู ปของการใช้ผดั ทอดด้วยความร้อน ซึ่งจากงานวิจยั ในวารสารด้านวัสดุ
อันตรายอย่าง Journal of Hazardous Materials เมื่อปี พ.ศ. 2560 พบว่าการใช้ “น้ ามัน
ไม่อิ่มตัว” มาทอดกับเนื้ อหมูและมันฝรั่งจะเกิดควันที่มีสารอัลดีไฮด์สูงกว่าไขมัน
อิ่มตัวอย่างชัดเจน โดยเฉพาะการทอดแบบน้ ามันท่วม จนงานวิจยั ชิ้นดังกล่าวนี้แนะนา
ให้หลีกเลี่ยงไขมันไม่อิ่มตัวให้นอ้ ยลง ซึ่งสารอัลดีไฮด์น้ ีมีงานวิจยั ระบุดว้ ยว่าเป็ น
สารพิษที่เป็ นสาเหตุของหลายโรค เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรค
ทางเดินหายใจ โรคตับ ฯลฯ

สารอัลดีไฮด์ที่เกิดจากการผัดทอดด้วยไขมันไม่อิ่มตัวตามงานวิจยั ข้างต้นนั้น
สอดคล้องกับข่าวก่อนหน้านั้นที่ปรากฏในหนังสื อพิมพ์ เดอะ เทเลกราฟ เมื่อปี พ.ศ.
2558 ที่ได้รายงานการทดลองของ ศาสตราจารย์ มาร์ติน กรู ทวีลด์ จากมหาวิทยาลัยเดอ
มงฟอร์ต ประเทศอังกฤษ ที่ได้นาน้ ามันแต่ละชนิดมาผัดทอดมันฝรั่งและปลาอย่าง
ตรงไปตรงมา ก็จะพบว่าการผัดทอดด้วยความร้อนสูงนั้นยิง่ ไขมันไม่อิ่มตัวมาก

เท่าไหร่ กจ็ ะยิง่ มีสารพิษกลุ่มอัลดีไฮด์เป็ นอันตรายต่อสุขภาพและหลอดเลือดหัวใจมาก
เท่านั้น

และด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นน้ ามันไม่อิ่มตัวแม้จะช่วยลดคอเลสเตอรอล ลดแอลดี
แอล แต่กส็ ามารถทาให้เกิดการอักเสบของหลอดเลือดได้ และหากนามาผัดทอด
อาหารด้วยความร้อนสูงก็อาจจะยิง่ มีอนั ตรายมากขึ้นไปอีก

เมื่อ “สมมุติฐานเรื่ องคอเลสเตอรอลสูง” หรื อ “แอลดีแอล (LDL) สูง” ไม่สามารถ
ใช้ได้กบั การประเมินในเรื่ องของหลอดเลือดหัวใจได้เสมอไปด้วยเงื่อนไขที่แตกต่าง
กันในรายละเอียดข้างต้น เพราะระดับคอเลสเตอรอลและแอลดีแอล (LDL) ยิง่ ต่าในผู้
สูงวัยกลับยิง่ ทาให้มีความเสี่ ยงเสี ยชีวิตมากขึ้น

จากงานวิจยั ดังกล่าวจะเห็นได้วา่ จริ งๆแล้วไขมันไม่ใช่ตวั ร้าย หากอิงตามบทความ
ก่อนหน้านี้ เราสามารถกินไขมันเพื่อลดไขมันได้อีกด้วย แต่ตอ้ งกินตามหลักที่ถูกต้อง
ของคีโต ไดเด็ทเท่านั้น
แล้วอะไรล่ะ คือตัวร้าย?
กล่าวโดยสรุ ปคือหากจะลดความอ้วนแล้ว ให้พึงระวังนา้ ตาล มากกว่า พยายาม
หลีกเลี่ยงคาร์โบไฮเดรตที่ผา่ นการดัดแปลง แปรรู ป เช่นข้าวขาว ขนมปังขาว ไส้กรอก
หรื อแม้กระทัง่ น้ าปั่น น้ าผลไม้ที่ใส่น้ าเชื่อมเพิ่มลงไป
สิ่ งเหล่านี้คือเหตุผลหลักที่จะทาให้เราน้ าหนักตัวเพิ่มขึ้นต่างหาก ไม่ใช่ไขมัน

จาเป็ นต้ องนับแคลอรี่หรือเปล่า?

"การกินเยอะ ออกกาลังกายน้อย"ไม่ใช่สาเหตุความอ้วน
ฮอร์ โมนอินซูลนิ หรือคอร์ ตซิ อลที่สูงเป็ น set point ที่กาหนดว่าจะเก็บไขมันแค่ไหน
ยิง่ สู งจะกาหนดว่าเราต้ องอ้วนแค่ไหน เราจึงแสดงออกโดย "กินเยอะ ออกกาลังกาย
น้อย"ดูเป็ นคนตะกละและขี้เกียจ
การลดความอ้วนโดยการให้ปรับพฤติกรรม"กินน้อย ออกกาลังให้มากขึ้น"จึงเป็ นไป
ไม่ได้ เพราะลูกศรผิดด้าน ปรับฮอร์โมนset pointแล้วเค้าจะทานน้อยลงและมีenergy
ไปออกกาลังกายเอง คนไม่ออกกาลังกายเพราะร่ างกายไม่จ่ายenergy ไม่ใช่ข้ ีเกียจ
การศึกษาการใช้อินซูลินขนาดสูงเพื่อควบคุมน้ าตาลในเลือดแบบเข้มงวด
(Intensiveเพื่อไม่ให้น้ าตาลสูง) เทียบกับการฉีดอินซูลินขนาดไม่มากนักเพื่อควบคุม
น้ าตาล(Conventional)ในผูป้ ่ วยเบาหวานชนิดที่2
กลุ่มแรก กลุ่มIntensiveที่ใช้อินซูลินขนาดสูง จะมีน้ าหนักเพิ่มมากขึ้นมากกว่ากลุ่ม
conventional

กลุ่มที่สอง จะเห็นว่าใน6เดือน กลุ่มIntensive ที่ใช้อินซูลิน100ยูนิตต่อวัน มีน้ าหนัก
เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 8.7กก. ทั้งที่ทานอาหารที่ลดแคลลอรี ลงกว่า300แคลลอรี ต่อวัน
เป็ นการแสดงให้เห็นว่าอินซูลินคือตัวกาหนดset pointของน้ าหนักตัว
แพทย์มกั จะบอกผูป้ ่ วยเบาหวานชนิดที่2ว่า ให้กินให้นอ้ ยลง ออกกาลังให้มากขึ้นลด
น้ าหนักแล้วจะคุมเบาหวานได้ง่ายขึ้น ขณะเดียวกันก็จะจ่ายยาเพื่อเพิ่มอินซูลินเพื่อกด
น้ าตาลในเลือด มันจึงเป็ นไปไม่ได้เลยที่จะทาให้ผปู้ ่ วยนั้นลดน้ าหนักลงได้ เพราะ
อินซูลินที่จ่ายให้ผปู้ ่ วยคือสิ่ งที่กาหนดว่า"ผูป้ ่ วยคนนั้นจะต้องทานมากขึ้น แต่มี
พลังงานน้อยลงเพราะอินซูลินที่เพิ่มขึ้นต้องการให้เก็บไขมันมากขึ้น"ครับ
ดังนั้นเราไม่จาเป็ นต้องนับแคลลอรี่ ครับ ด้วยเหตุผลที่วา่ ร่ างกายเรามีไกลโคเจน
สาหรับพลังงานที่ยงั เหลืออยูแ่ ล้ว การนับแคลอรี ที่ทานเข้าไป แล้วนับแคลอรี ที่เผา
ผลาญออกมาจึงไม่ถูกเสมอไป เนื่องจากเราไม่สามารถนับพลังงานที่ถูกกักเก็บสะสม
ไว้ในรู ปแบบของไกลโคเจนได้ครับ
เพราะฉะนั้นแล้วคุณภาพของการกินจึงสาคัญกว่าการนับแคลอรีครับ ทานอาหารให้
ครบครับ เลือกทานไขมันดี ทานโปรตีน ทานคาร์โบไฮเดรตที่ดี เช่น คาร์บโบไฮเดรต
จากผัก เป็ นต้นครับ แต่กไ็ ม่ตอ้ งไปเครี ยดถึงขนาดทานผักแนข้าวสวยทุกวันนะครับ
เอาที่สบายๆ แต่ม้ือเย็นควรงดพวกคาร์โบไฮเดรตที่มีการดูดซึมที่รวดเร็วจาพวกน้ าตาล
นะครับ พยายามทานผักแทนข้าวในมื้อเย็น ประกอบด้วยโปรตีน ไขมัน ผักหลากสี ขอ
แค่คุณรู้วา่ อะไรควรทาน หรื อไม่ควรทาน กินอาหารคุณภาพแล้วอิม่ ท้ อง ดีกว่ากินมาก
อิม่ ท้ องแล้วสารอาหารไม่ เพียงพอ เพียงเท่านี้คุณจะสามารถลดความอ้วนได้โดยไม่
ต้องนับแคลแล้วครับ

