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ความอ้วนกบัข้อเข่าเส่ือม 

 
     เป็นโรคท่ีผวิขอ้กระดูกอ่อนเกิดการสึกหรอ สึกกร่อน เกิดอาการอกัเสบ ปวด บวม

เเดงร้อนท่ีขอ้เข่า เข่าโก่ง สุดทา้ยจะเจบ็เข่ามาก จนเดินไม่ได ้เราพบวา่ โรคขอ้เข่าเส่ือม 

นั้น มีปัจจยั มากมายหลายอยา่งท่ีกระตุน้ ท าใหเ้ป็น 

โรคน้ีเร็วข้ึน เเละมากข้ึน หน่ึงในนั้นท่ีคนไทยมีกนัมาก กคื็อ ความอว้นครับ 

 

มกีารวดัค่าความอ้วนได้หลายอย่าง 

 

     ซ่ึงผมคงไม่ตอ้งบอกนะครับวา่ อยา่งไร ถึงจะเรียกวา่ อว้น คุณน่าจะเป็นคนท่ีรู้ดี

ท่ีสุด มีขอ้มูลท่ีน่าสนใจมากเก่ียวกบัความอว้นหลายอยา่ง โดยเฉพาะความอว้นท่ี

เก่ียวขอ้งกบัโรคขอ้เข่าเส่ือม 

 



ความอ้วนถูกจัดให้เป็นปัจจัยหน่ึงทีโ่ดดเด่นทีก่่อให้โรคข้อเข่าเส่ือม  

 

     โดยเฉพาะในเพศหญิง ถา้มีน ้าหนกัตวัเกินดว้ยเเลว้ท าใหมี้โอกาสเกิดโรคน้ีถึง 9 เท่า 

ความอว้นนอกจากจะเป็นตวัเร่งใหเ้กิดขอ้เข่าเส่ือมเร็วข้ึนในวยัหนุ่มสาวเลว้ยงัท าให้

โรคลุกลามไดไ้วมากข้ึนเเละยงัมีผลท าใหผ้ลของการผา่ตดัเปล่ียนขอ้เข่าเทียมไม่ดีเท่า

คนน ้ าหนกัปกติครับ 

 

ในสมยัก่อน 

 

     เราอาจจะเขา้ใจวา่ สาเหตุของความอว้นไม่ใช่อยูท่ี่พฤติกรรมการทานอาหารท่ี

ผดิปกติเท่านั้น เเต่ในปัจจุบนัเราคน้พบวา่ เกิดจากการถ่ายทอดตามกรรมพนัธ์ุเสียดว้ย 

โดยเฉพาะมีมากกวา่ 400 ยนีส์ท่ีเดียวครับ เเต่เป็นท่ียนืยนัเเลว้วา่ ยนีส์เหล่าน้ีไม่ไดท้ า
ใหเ้ป็นโรคขอ้เข่าเส่ือมมากข้ึนครับ 

 

เวลาเดนิในเเต่ละก้าว 

 

     จะมีเเรงท่ีมากดท่ีขอ้เข่าของคนอว้นมากกวา่คนไม่อว้นครับ นอกจากนั้นบางคนยงั

เช่ือวา่ ขอ้เข่าท่ีมีเน้ือเยือ่ไขมนัมากๆ จะลน้ไปกดเเละท าลายผวิกระดุกอ่อนท่ีอยูใ่กล้ๆ  

กนั ท าใหไ้ปเร่งในการเป็นขอ้เข่าเส่ือมเร็วข้ึน 

 



เมือ่ความอ้วนท าให้เป็นข้อเข่าเส่ือมเร็วขึน้ 

 

      กมี็นกัวิทยาศาสตร์คิดในทางตรงกนัขา้มครับวา่ถา้เราลดน ้ าหนกัลงจะท าใหข้อ้เข่า

เส่ือมดีข้ึน หรือไม่ ในปี 1997 มีนกัวิทยาศาสตร์วิจยั เเเละพบวา่ ส าหรับเพศหญิงท่ีมี 

ความสูงตามปกติทัว่ไป ทุกๆ น ้าหนกัตวัท่ีหายไป11 ปอนด ์หรือประมาณ 

5 กิโล ความเส่ียงในการเป็นโรคขอ้เข่าเส่ือมจะหายไปมากวา่ 50% ทีเดียวครับ 

นอกจากนั้นยงัพบวา่ การลดน ้าหนกัเพียงอยา่งเดียว จะสามารถลดอาการปวดขอ้เข่าได ้

โดยไม่ตอ้งทานยาเเกอ้กัเสบท่ีมีผลขา้งเคียง 

 

ทุกๆ น า้หนักตัวทีล่ดลง 1 กโิล 

 

จะไปลดน ้ าหนกัท่ีกดลงบนขอ้เข่า 4 กิโลในเเต่ละกา้วท่ีเรากา้วเดินครับหรือลดลง 

3000 กิโลกรัม ต่อการเดินไกล 1 กิโลเมตร ในเเต่ละวนัคนเราอาจจะเดินถึงวนัละ 1.5 

กิโลเมตร นัน่กห็มายความวา่จะมีการลดเเรงกระเเทกท่ีหวัเข่าอยา่งมากมายมหาศาลใน

คนท่ีสามารถลดน ้ าหนดัลงเเค่ 1 กิโลกรัม 

 

เเต่ในบางคนทีล่ดน า้หนักไม่ได้  

 

     กไ็ม่ตอ้งกลุม้ใจครับ เเต่ใหใ้ชวิ้ธีการควบคุม น ้ าหนกัตวัเเทน โดยพยายามควบคุม

น ้ าหนกัตวัเเทนไม่ใหน้ ้าหนกัตวัเพ่ิมข้ึนในเเต่ละปีครับส่วนคนท่ีน ้ าหนกัตวัเกินมาก 



เเละไม่สามารถลอน ้ าหนกัลงไดก้จ็  าเป้นตอ้งเเกไ้ข ปัจจยัเส่ียงอ่ืนๆ ท่ีมีอยูม่ากมาย

หลายขอ้ทดเเทนกนัคร 

   

ตัวอย่างเช่น 

     นกักีฬาซูโม่ ของญ่ีปุ่น มีน ้าหนกัมากมาย หลายร้อยกิโลครับ เวลาป่วยเป็นโรคเเต่

ละคร้ัง กจ็ะไปพบเเพทยท่ี์โรงพยาบาลท่ีทางประเทศญ่ีปุ่น จดัไวใ้หโ้ดยเฉพาะท่ีคน

ทัว่ไป ไม่มีสิทธิในการเขา้ไปรักษา มีการรวบรวมสถิติทางการเเพทยเ์ก่ียวกบัความ

เจบ็ป่วยของนกักีฬาซูโม่วา่เก่ียวขอ้งกนักบัน ้าหนกัตวัท่ีมากมายมหาศาลหรือไม่พบ

ขอ้มูลท่ีน่าสนใจหลายเร่ืองครับ เช่น น ้ าหนกัตวัท่ีมากมายของซูโม่ไม่ไดท้ าให ้

ประชากรซูโม่นั้นมีโอกาสเป็นขอ้เข่าเส่ือม มากกวา่ คนทัว่ไปท าไมถึงเป็นเช่นนั้นครับ 

เพราะขอ้มูลส่วนอ่ืนๆ ทัว่ไป ลว้นบ่งช้ีวา่ความอว้นนั้นเป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าใหเ้กิดโรค

ขอ้เข่าเส่ือมมากข้ึน 

 

เหตุผลทีเ่ป็นเช่นนี ้

 

     กเ็พราะวา่ ถึงเเมซู้โม่ จะมีน ้าหนกัตวัมากกวา่คนปกติเเต่กลา้มเน่ือขอ้เข่าของซูโม่ ก็

เเขง็เเรงมากกวา่ คนปกติหลายเท่าดว้ยกลา้มเน้ือท่ีเเขง็เเรงน้ี จึงไปชดเชยปัจจยัดอ้ยของ

น ้ าหนกัตวัท่ีมากเกินส่งผลท าให ้ไม่เป็นโรคขอ้เข่าเส่ือมมากกวา่คนปกติครับ 

 

 



ถ้าท่านมกีล้ามเนือ้รอบหัวเข่าไม่เเขง็เเรง 

 

     เเลว้ยงัคงตามใจปาก ปล่อยเน้ือปล่อยตวั ท าใหน้ ้าหนกัตวัเพ่ิมข้ึนทุกปีท่านกอ็าจจะ

เป็นคนคนหน่ึงครับ ท่ีตอ้งเสียเวลาในชีวิตเหลืออยูต่่อสูก้บัโรคขอ้เข่าเส่ือมท่ีมาเร็วกวา่ 

คนปกติโดยสุดทา้ยกอ็าจจะตอ้งถูกผา่ตดัเปล่ียนขอ้เทียมโดยท่ีไม่ทนัตั้งตวัครับสบาย

กายคลายปวดเข่าครับ 

 

ลดความอ้วนมวีธีิไหนบ้าง 

 

จริงๆ แลว้วิธีลดน ้ าหนกัท่ีหลายคนรู้จกักไ็ม่ไดมี้อะไรซบัซอ้น แต่ทานใหน้อ้ยลง และ

ออกก าลงักายใหม้ากข้ึน แต่กจ็ะมีเทคนิคเลก็ๆ นอ้ยๆ ท่ีจะช่วยใหค้นท่ีอยากลด

น ้ าหนกัไปถึงเป้าหมายไดง่้ายข้ึน ดงันั้นจึงก่อก าเนิดวิธีลดน ้ าหนกัหลากสไตลห์ลาย

แบบใหทุ้กคนไดเ้ลือกท าตามความเหมาะสม และความสะดวกของแต่ละคน 

 

มีหลายสิบรูปแบบในการลดน ้าหนกั และลดไขมนั 

แต่ผมคดั 2 วิธีท่ีเป็นท่ีนิยมท่ีสุด และเห็นผลดีท่ีสุด ในระยะยาวมาใหศึ้กษากนั 

 

 

 



1. Ketogenic Diet 

 

อะไรคอืคโีตเจนิก ไดเอต 

การกินอาหารแบบ คีโตเจนิก ไดเอต คือการกินท่ีเนน้ไขมนัสูง รองมาดว้ยโปรตีน โดย

ลดคาร์โบไฮเดรตใหเ้หลือในปริมาณท่ีนอ้ยมากๆ โดยมีความคลา้ยกบัแอตกินส์ ไดเอต 

หรือโลว-์คาร์บ ไดเอต (Low-carb Diet) ตรงท่ีลดการบริโภคคาร์โบไฮเดรตและ

น ้ าตาลใหน้อ้ย แต่ใหแ้ทนท่ีดว้ยไขมนัทั้งจากพืชและสตัวแ์ทน 

 

กนิไขมนั แต่จะช่วยลดน า้หนักอย่างไรล่ะ 

กินจนปากมนัแผลบ็แลว้จะไปเบิร์นไขมนัไดอ้ยา่งไรกนั น่ีมัว่หรือเปล่า!? ค าตอบคือ

เม่ือเราลดปริมาณการกินคาร์โบไฮเดรตและน ้าตาลลงอยา่งมาก ร่างกายอนัน่าอศัจรรย์

ของเราเรียกง่ายๆ วา่จะเกิดอาการ ‘กลวัตาย’ ซ่ึงจากเดิมท่ีเคยน ากลูโคสในเลือดท่ีมา

จากอาหารจ าพวกคาร์โบไฮเดรตเอย น ้าตาลเอย มาใชเ้ป็นพลงังาน ร่างกายจ าตอ้งหา

แหล่งพลงังานมาแทนท่ี นัน่คือมาจากไขมนันัน่เอง กระบวนการน้ีก่อใหเ้กิดสภาวะ

การเผาผลาญท่ีเรียกวา่ คีโตสิส (Ketosis) ท าใหเ้กิดสารท่ีเรียกวา่ คีโตน (Ketone) ใน

ตบั ซ่ึงน ามาใชเ้ป็นพลงังาน หลงัจากเร่ิมการกินแบบคีโตเจนิกไปหลายวนัหรือหลาย



สปัดาห์ ร่างกายและสมองอาจรู้สึกลา้ เหน่ือยง่าย มีกล่ินปาก แต่จะค่อยๆ ปรับจน

สามารถน าไขมนัและคีโตนมาใชเ้ป็นพลงังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพแทนท่ี

คาร์โบไฮเดรตนัน่เอง หรือวา่ง่ายๆ คือภาวะน้ีเปล่ียนใหร่้างกายกลายเป็นเคร่ืองจกัรเผา

ผลาญไขมนัใหเ้ป็นพลงังานในตวัเองนัน่เอง! 

 

 

โปรตนี 

เนน้เน้ือสตัวอ์อร์แกนิก ซ่ึงโดยมากเน้ือสตัวม์กัไม่มีการใส่สารใหค้วามหวานเพ่ิม (งด

ความหวานหมู หมูหวานไปก่อนนะ) ดงันั้นเราสามารถเลือกกินเน้ือสตัวแ์ละไข่ได ้แต่

ในปริมาณท่ีเหมาะสม ทีน้ีคุณสามารถเดินเขา้ร้านสเต๊กไดอ้ยา่งสบายใจ แต่อยา่ได้

แตะเฟรนชฟ์รายส์เสียก่อนล่ะ… 

 

 

 

 



 

พชืผกั 

เนน้การกินผกัท่ีโตบนดิน โดยเฉพาะจ าพวกผกัใบเขียว ดงันั้นเล่ียงจ าพวกเผอืกมนัไว้

ก่อน แมเ้ราจะรู้วา่คุณโหยเผอืกทอดมากเพียงใดกต็าม… 

 

 

อาหารจากนม 

สามารถรับประทานอาหารท่ีท าจากนม (แต่ควรเล่ียงนม) โดยเนน้จ าพวกท่ีไม่พร่องมนั

เนย ดงันั้นเราสามารถสัง่กาแฟใส่ครีมแท ้(ครีมจริงๆ ท่ีไม่ใช่คอฟฟีเมตนะ) หรือหม ่าชี

สอยา่งพาร์เมซานกบัสลดัจานโตจนอ่ิมหน าไดอ้ยา่งไม่รู้สึกผดิ แต่ท่ีวา่มาน้ีไม่รวมชีส

เคก้ ชานมไข่มุก ชาเยน็ หรืออะแฮ่ม… ชากหุลาบยอดฮิตหรอกนะ 

 



 

ถัว่และธัญพชื 

สามารถรับประทานไดใ้นปริมาณท่ีพอเหมาะ และยิง่อร่อยเดด็เม่ือใส่เขา้ไปในครีม

หรือสลดัราดน ้ ามนัมะกอกและเบคอน แนะใหเ้นน้ถัว่จ  าพวกท่ีความหวานมนัอยา่ง

แมคคาเดเมีย หรืออลัมอนด ์ทั้งมนั ทั้งอร่อย #มนัดีจริงๆ 

 

 

เคร่ืองดืม่ 

โบกมือลาแอลกอฮอลแ์กว้โปรดไปเสียก่อนหากคุณตอ้งการลดน ้ าหนกั แลว้หนัมาด่ืม

น ้ าเปล่าเป็นดีท่ีสุด สามารถเป็นน ้ามะนาว (ท่ีไม่ใส่น ้ าตาล) หรือน ้าโซดาเปล่าๆ ท่ีไม่มี

ความหวานใดๆ ส่วนใครท่ีโหยหาความหวาน สามารถใชห้ญา้หวาน หรือความหวาน

จากสตีเวีย (Stevia) แทนได ้

 



เลีย่งอะไร 

เล่ียงอาหารท่ีมีคาร์โบไฮเดรตและน ้ าตาลสูงเป็นหลกั เรารู้วา่ไม่ใช่เร่ืองหมูเลยท่ีจะตดั

ใจไม่สัง่ผดักะเพราม้ือเท่ียง หรือก๋วยเต๋ียวคัว่ไก่เจา้เดด็ กระทัง่กาแฟป่ันใส่นมขน้เจา้

ประจ า แต่หากเล่ียงอาหารคาร์โบไฮเดรตและน ้ าตาลสูงได ้แค่น้ีคุณกข็ยบัเขา้ใกลก้าร

เปล่ียนใหร่้างกายกลายเป็นเคร่ืองจกัรเผาผลาญไขมนัข้ึนแลว้ 

 

 

อาหารจากเมลด็พชื 

หมายถึงอาหารจ าพวกขา้วและแป้งต่างๆ ไม่วา่จะขา้วบาร์เลย,์ ขา้วสาลี, ขา้วไรย,์ 

ขา้วโพด, ขา้วโอ๊ต ฯลฯ รวมไปถึงขา้วเจา้ท่ีเรากินกนัอยูทุ่กวนัเช่นกนั (รวมขา้วตม้และ

โจ๊กดว้ยนะ) และผลิตภณัฑจ์ากขา้วต่างๆ ทั้งพาสตา้, พิซซ่า, คุกก้ี, ขนมปัง, เคก้ ฯลฯ 

เล่ียงไดเ้ป็นดีเพราะอยา่ลืมวา่เราก าลงัลดคาร์โบไฮเดรตอยู ่

 

 

 

 



 

อาหารแปรรูป 

เล่ียงอาหารแปรรูปจ าพวกไสก้รอก หมูยอ ลูกช้ิน เน่ืองจากมกัมีสารสงัเคราะห์ เช่น 

สารคาร์ราจีแนน, ผงชูรส, ซลัไฟต ์ฯลฯ ไปจนถึงแป้งท่ีมกัเป็นส่วนประกอบหน่ึงของ

การผลิต (เราเล่ียงแป้งอยูเ่ช่นกนั จ าไดไ้หม) 

 

 

สารให้ความหวานสังเคราะห์ 

เล่ียงสารใหค้วามหวานสงัเคราะห์ เช่น Splenda, Equal, Aspartame, Acesulfame, 

Sucralose, Saccharin ฯลฯ แนะใหแ้ทนท่ีดว้ยสารใหค้วามหวานจากธรรมชาติอยา่ง

หญา้หวาน 



 

ไขมันทรานส์ 

หลีกเล่ียงไขมนัหรือน ้ามนัท่ีผา่นกระบวนการเคมีสงัเคราะห์อยา่งน ้ามนัพืชบางชนิด 

หรือมาการีน ท่ีอาจเพ่ิมความเส่ียงการเป็นโรคเก่ียวกบัหวัใจได ้และหนัมาเนน้ไขมนั

ธรรมชาติ (หรือวา่ง่ายๆ คือคุณรู้วา่ไขมนัท่ีมาจากไหนนัน่เอง) เช่น ไขมนัสตัว ์หรือพืช

อยา่งอะโวคาโด 

 

 

ผลติภณัฑ์ไขมันต า่ คาร์โบไฮเดรตต า่ หรือเป็นศูนย์ 

เป็นเพราะอาหารจ าพวกน ้ าอดัลมไดเอต หรือโลว-์แฟต อาจมีสารใหค้วามหวานหรือ

สารสงัเคราะห์แฝงอยู ่ดงันั้นทางท่ีดีใหเ้ล่ียงไปก่อนเพ่ือความชวัร์และสบายใจ 

 



 

นม 

จริงอยูท่ี่นมมีโปรตีน แต่ในกรณีท่ีคุณก าลงัเนน้การกินดว้ยไขมนัสูง การแทนท่ีนม

ดว้ยครีม หรือนมแบบ Full-fat ท่ีมีไขมนัเยอะ จึงดีกวา่เป็นไหนๆ นอกจากนั้นในนมยงั

มีคาร์โบไฮเดรต (4-5 กรัมของคาร์โบไฮเดรตต่อ 100 มิลลิลิตร) ดงันั้นหากคุณเป็นคน
ท่ีติดใส่นมในกาแฟ เราขอแนะใหแ้ทนท่ีดว้ยครีม (Heavy Cream / Full Cream / Half 

Cream) จะดีกวา่ (มีขายตามซูเปอร์มาร์เกต็ และมกัอยูใ่กล้ๆ  กบัหมวดชีส) แถมยงั

หวานมนั อร่อย และหนกัทอ้งอีกดว้ยนะ 

 

 

 

 



 

ผลไม้ 

“อา้ว…หา้มด่ืมน ้าหวาน แลว้น ้าผลไมก้ไ็ม่ไดรึ้” เรารู้วา่ไม่ใช่เร่ืองง่าย แต่ผลไมแ้ละน ้า

ผลไมม้กัมีน ้ าตาลสูง โดยเฉพาะน ้ าสบัปะรด แตงโม กลว้ย หรือมะม่วงสุก นอกจากน้ี

ยงัรวมถึงผลไมอ้บแหง้ แช่อ่ิม และดองต่างๆ นานาท่ีควรกินในปริมาณท่ีพอเหมาะ

หรือนอ้ยมากๆ เป็นดี 

 

 

แอลกอฮอล์ 

สายด่ืมตอ้งท าใจ เพราะตอ้งจากนอ้งน ้าชวนยิม้ไปอีกสกัพกั ไม่วา่จะเบียร์ ไวน์ 

(โดยเฉพาะไวน์หวาน) หรือคอ็กเทลตวัร้ายท่ีมกัมีน ้ าตาลอยูม่หาศาล น่ียงัไม่รวมความ

เป็นไปไดว้า่หลงัด่ืม คุณมีแนวโนม้ท่ีจะเดินโฉบเขา้ 7-11 หาอะไรกินแกหิ้วยามดึกอีก

ดว้ย…. 



เหมาะกบัใคร 

จากประสบการณ์ส่วนตวัของผูเ้ขียนท่ีกินคีโตเจนิก (แบบเขา้ๆ ออกๆ ตามความ

สะดวกของชีวิต) บวกกบัออกก าลงักายแบบเวตเทรนน่ิงมาเป็นเวลา 3 ปี พบวา่น ้าหนกั

ลดลงไปเกือบ 10 กิโลกรัม (2 กิโลกรัมในนั้นเปล่ียนเป็นมวลกลา้มเน้ือ) แมจ้ะคน้
พบวา่หาใช่เร่ืองง่ายในการปรับมุมมองความคิดท่ีวา่ ‘กินขา้วจึงจะหนกัทอ้ง’ เพราะ

สลดัจานโตกบัเน้ือสตัว ์หรือหมูกรอบและไข่ 2 ฟองยามเชา้กลบัช่วยใหผู้เ้ขียนรู้สึกอ่ิม

ไม่แพกิ้นขา้วเลยดว้ยซ ้า แมต้อนแรกจะเหน่ือยง่ายและมีอาการขา้งเคียงท่ีไม่คุน้เคย

ตอนแรกเร่ิม แต่เม่ือเวลาผา่นไปกลบัรู้สึกสดช่ืน ไม่เหน่ือยง่าย มีพลงัมากกวา่เก่า 

 

อยา่งไรกต็าม ไม่ใช่เร่ืองง่ายท่ีจะหาอาหารทัว่ไปกินโดยเล่ียงขา้วหรือก๋วยเต๋ียวอนัเป็น

อาหารหลกัหากินง่ายของบา้นเราไดต้ลอดเวลา ดงันั้นคนท าอาหารเองท่ีบา้นจึง

ไดเ้ปรียบ เพราะนอกจากจะควบคุมตวัแปรการกินแต่ละม้ือไดแ้ลว้ยงัสามารถ

สร้างสรรคอ์าหารเมนูอร่อยใหม่ๆ ท่ีเล่ียงน ้ าตาลและแป้งไดอ้ยา่งสนุกพอตวั (ลาบคอ
หมูยา่ง, เบอร์เกอร์ไม่มีขนมปัง, เคก้ไร้แป้ง ฯลฯ) 

 

นอกจากนั้นผูเ้ขียนยงัพบวา่การกินแบบคีโตเจนิกนั้นอาจเหมาะกบัมนุษยผ์ูรั้กการกิน

มนัอยา่งเอร็ดอร่อยเสียมากกวา่สายคลีน (คุณเป็นคนประเภทเข่ียหนงัไก่ออกจากขา้ว

มนัไก่หรือเปล่า) เพราะไม่ใช่ทุกคนท่ีจะเอน็จอยการตอ้งกินมนัในปริมาณเยอะพอตวั

ในแต่ละวนั หรือเหยาะน ้ ามนัมะกอก น ้ ามนัอะโวคาโดใส่อาหารแทบทุกม้ือ เพราะหา

ใช่ทุกคนท่ีจะชอบการกินวิธีเดียวกนัเสียเม่ือไหร่ 

 



และท่ีส าคญัท่ีสุดการกินคีโตเจนิกเองกมี็ขอ้เสีย นอกเหนือจากท่ีกล่าวขา้งตน้ ดงันั้น

ควรมัน่ใจเสียก่อนวา่ร่างกายของคุณสมบูรณ์แขง็แรง จึงควรไปตรวจสุขภาพ ตลอดจน

ปรึกษาแพทย ์และค าแนะน าจากนกัโภชนาการเสียก่อนเพ่ือความปลอดภยั 

 

ปล. ควรจะศึกษาข้อมูลการกนิคโีตแบบถ่องแท้เสียก่อน ก่อนจะเร่ิม เพราะมันมี

รายละเอยีดที่ลกึซ้ึงกว่านีซ่ึ้งอาจจะใช้หลายสิบหน้าในการอธิบาย 

แต่มั่นใจได้ว่าวธีินีห้ากกนิอย่างถูกต้องแล้ว จะช่วยคุณลดน า้หนักได้อย่างดใีนระยะ

ยาวแน่นอน 

 

2. Intermittent Fasting 

อะไรคือ IF หรือ Intermittent Fasting 

เพราะการงดอาหารนั้นความหมายกวา้งมาก (ก ไก่ ลา้นตวั) ดงันั้นเรามาถอดรหสัของ

การท า Intermittent Fasting กนัเสียก่อน ค าวา่ Intermittent แปลตรงๆ คือการท าเป็น

พกัๆ ไม่ต่อเน่ือง และ Fasting กห็มายถึงการจ ากดัหรืองดอาหาร ซ่ึงเม่ือแปลรวมๆ 

แลว้คือ ‘การงดอาหารเป็นเวลา’ นัน่เอง ซ่ึงเป็นรูปแบบการกินเฉพาะตวัท่ีแบ่งระหวา่ง

ช่วงเวลากินและช่วงเวลางดอยา่งชดัเจน ส่ิงน้ีน่าสนใจตรงท่ีไม่ระบุถึงชนิดอาหารท่ีเรา

เอาเขา้ปาก เนน้แค่วา่ควรกินช่วงเวลาใด 

 

ซ่ึงเช่ือไหมว่าเราอาจท าส่ิงนีก้นัอยู่แล้วเมื่อตอนนอนหลบัน่ันไง! 

เราไม่ไดก้ าลงัจะบอกใหคุ้ณกินอะไรกไ็ดแ้ลว้ไปนอนยาวๆ หรอกนะ เพราะการงด

อาหารเป็นเวลาท่ีวา่อาจยดืเวลานานกวา่นั้น โดยการกินแบบน้ีแบ่งไดเ้ป็นช่วงงด 



(Fasting) และช่วงกิน (Feeding) นัน่คือสมมติวา่คุณขา้มอาหารเชา้มาเร่ิมกินม้ือแรก

ตอน 12.00 น. และกินม้ือเยน็อีกทีก่อนเวลา 20.00 น. จากนั้นกไ็ม่กินอะไรอีกเลยจนถึง 

12.00 น. ของอีกวนั ซ่ึงแปลไดว้า่เรางดอาหารไป 16 ชัว่โมง และกิน 8 ชัว่โมง ท าให้

เกิดตวัเลขยอดฮิต 16/8 ดงัท่ีเกร่ินไวข้า้งตน้นัน่เอง 

 

งดอาหารแล้วดอีย่างไร 

นิตยสาร Time ระบุเม่ือเดือนสิงหาคม 2018 วา่การกินปกติหลายๆ วนัแลว้สลบัดว้ย

การกินนอ้ยช่วยปรับใหก้ารเผาผลาญของร่างกายไปในทางท่ีดีข้ึน และเสริมอีกวา่

ผูเ้ช่ียวชาญท่ีศึกษาเร่ืองการงดอาหารเป็นเวลามองวา่แมจ้ะยงัมีหลายอยา่งท่ียงัไม่ได้

ขอ้สรุป แต่การกินเช่นน้ีกลบัมีขอ้ดีอยา่งไม่มีขอ้โตแ้ยง้ และเราสรุปมาใหด้งัน้ี 

 

1. ช่วยให้มีอายุยนืยาว 

 



มีงานวิจยัหลายช้ินระบุวา่ช่วยใหมี้ชีวิตยนืยาวจากการลดทอนจ านวนแคลอรีท่ีรับเขา้

ร่างกาย อาทิ งานวิจยัของวิทยาลยัสาธารณสุขแห่งฮาร์วาร์ด (Harvard T.H. Chan 

School of Public Health) ท่ีตีพิมพเ์ม่ือเดือนตุลาคม 2017 แสดงใหเ้ห็นวา่การงดอาหาร

มีแนวโนม้ท่ีจะท าใหมี้ชีวิตยนืยาวข้ึน 

 

2. ช่วยเพิม่กระบวนการ Autophagy 

 

Autophagy (ออโตฟาจ้ี) คือปฏิกิริยาท่ีเซลลกิ์นช้ินส่วนของตวัเองเพ่ือความอยูร่อด ถือ

เป็นการท าลายขยะหรือช้ินส่วนท่ีผพุงัของเซลลเ์พ่ือน ากลบัมาใชใ้หม่ วา่ง่ายๆ คือ
เปรียบเสมือนระบบก าจดัและรีไซเคิลขยะ โดยเฉพาะโครงสร้างท่ีเป็นโปรตีนภายใน

เซลล ์ซ่ึงส่ิงน้ีดีกบัสุขภาพตรงท่ีลดความเส่ียงเป็นโรคเบาหวาน โรคมะเร็ง และ

โรคหวัใจ ดร.เจสนั ฟุง (Dr.Jason Fung) นกัวกักวิทยาช่ือดงัชาวแคนาดา ผูเ้ขียน

หนงัสือเก่ียวกบัสุขภาพจากการศึกษาทดลองและท าการวิจยั เผยวา่การงดอาหาร

ชัว่คราวน่ีเองท่ีไปกระตุน้ Autophagy ใหท้ างานอยา่งเห็นไดช้ดั จากการท่ีระดบักลูคา

กอน (Glucagon) ซ่ึงเป็นฮอร์โมนท่ีท าหนา้ท่ีกระตุน้ไกลโคเจน (Glycogen) ในตบัให้

สลายตวัเป็นกลูโคสนั้นพุ่งสูงข้ึนขณะท่ีงดรับประทานอาหาร 

 

3. เพิม่โกรทฮอร์โมน 

ผลการศึกษาท่ีตีพิมพใ์นสมาคมสืบสวนดา้นการรักษาอเมริกนั (The American Society 

of Clinical Investigation) ช้ีวา่การงดอาหารชัว่คราวยงักระตุน้โกรทฮอร์โมน (Human 

Growth Hormone) ซ่ึงเป็นฮอร์โมนชนิดหน่ึงท่ีผลิตข้ึนจากต่อมใตส้มองและมีหนา้ท่ี



ส าคญัในการเจริญเติบโตของร่างกายพุ่งสูงข้ึนขณะท่ีเรางดอาหาร ช่วยเร่ืองการเผา

ผลาญไขมนัและเพ่ิมกลา้มเน้ืออีกดว้ย 

 

4. ช่วยลดอาการบวมและอกัเสบ 

เม่ือเดือนกมุภาพนัธ์ 2015 คณะนกัวิจยัมหาวิทยาลยัเยล (Yale School of Medicine) 

ตีพิมพผ์ลวิจยัท่ีพบวา่สารประกอบท่ีร่างกายผลิตข้ึนเม่ืองดอาหารสามารถป้องกนั

ระบบภูมิคุม้กนัส่วนหน่ึงท่ีเก่ียวโยงกบัการอกัเสบและบวมในหลายโรคดว้ยกนั เช่น 

โรคเบาหวานประเภท 2 โรคหลอดเลือด และโรคอลัไซเมอร์ 

 

5. ช่วยให้สมองปลอดโปร่งและอยู่ห่างอลัไซเมอร์ 

มีผลการวิจยัในปี 2016 คน้พบวา่ระบบประสาทท างานไดดี้ยิง่ข้ึนเม่ือเรางดอาหาร โดย

สมองส่วนหนา้ท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพข้ึน ทั้งยงัเพ่ิมความสามารถดา้นความรู้

ความเขา้ใจ แมย้งัตอ้งท าการศึกษาเพ่ิมเติมต่อไป ขณะท่ีผลการศึกษาจากปี 2013 ท่ี

ทดลองกบัหนูคน้พบวา่ช่วยเสริมการท างานและโครงสร้างของสมองใหมี้

ประสิทธิภาพข้ึน นอกจากนั้นเม่ือปี 2017 มีการทดสอบเพ่ิมเติมอีกวา่การท า 

Intermittent Fasting สามารถช่วยชะลอการเส่ือมของเซลลแ์ละลดความเส่ียงการเป็น

โรคอลัไซเมอร์ไดด้ว้ย 

 

6. ช่วยลดน า้หนัก 

หลายคนทดลองแลว้พบวา่น ้ าหนกัลดลง ซ่ึงเม่ือปี 2014 มีการศึกษาท่ีช้ีวา่การงดอาหาร

เป็นเวลาช่วยท าใหน้ ้าหนกัลดลงถึง 3-8% ในระยะเวลาระหวา่ง 3-24 สปัดาห์ รอบเอว



ลดลงไป 4-7% และมีคนไม่นอ้ยท่ีสงัเกตวา่พุงยบุไม่แพก้นั และมีการทดลองท่ีสรุป

เอาไวว้า่ผูท่ี้ร่วมท าการทดลอง 84.6% น ้ าหนกัลดลง 1.3% ภายใน 2 สปัดาห์ ขณะท่ีคน

ท่ีท าการทดลอง 8 สปัดาห์ ตวัเลขบนตาชัง่หายไปถึง 8% โดยสนันิษฐานวา่มาจาก

ระบบการเผาผลาญท่ีท างานดีข้ึนนัน่เอง 

 

7. ห่างไกลโรคเบาหวานประเภท 2 

“มีหลกัฐานเผยใหเ้ห็นประโยชน์ของการท า Intermittent Fasting ออกมาเร่ือยๆ วา่ช่วย

เร่ืองการลดน ้าหนกั ลดความดนัเลือด ระดบัการเตน้ของหวัใจ และใหผ้ลดีกบัระบบ

หวัใจและหลอดเลือด” เบนจามิน ฮอร์น (Benjamin Horne) ผูอ้  านวยการฝ่ายระบาด

วิทยา โรคหวัใจและหลอดเลือดและพนัธุกรรมของ Intermountain Healthcare องคก์ร

ดา้นสาธารณะสุขไม่แสวงก าไรในรัฐยทูาห์ ผูตี้พิมพง์านวิจยัถึงผลกระทบจาก 

Intermittent Fasting เผยวา่ “การงดอาหารอยา่งจ ากดัเวลาเป็นส่ิงท่ีวงการแพทยเ์ร่ิม

น ามาปฏิบติัมากข้ึน และเหมาะกบัคนท่ีไม่ตอ้งการจ ากดัแคลอรีในการกิน” 

 

นอกเหนือจากเร่ืองการลดน ้ าหนกัแลว้ การกนิเช่นนีย้งัช่วยเร่ืองของภาวะดือ้อนิซูลนิ 

(Insulin Resistance) ซ่ึงเป็นภาวะท่ีเกิดข้ึนภายในร่างกายโดยไม่ปรากฏ แต่เส่ียงท่ีจะ

เป็นโรคเบาหวานและโรคหวัใจมากกวา่คนปกติ ซ่ึงการกินบา้งงดบา้งช่วยลดระดบั

น ้ าตาลในเลือด ท าใหห่้างไกลจากโรคเบาหวานประเภท 2 (Type 2 Diabetes) ได ้ซ่ึง

ผลวิจยัเร่ือง Effects of intermittent fasting on health markers in those with type 2 

diabetes: A pilot study ท่ีปรากฏในหอสมุดแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา สถาบนัสุขภาพ

แห่งชาติ (US National Library of Medicine National Institutes of Health) ระบุวา่ ผล



จากการศึกษาขา้งตน้บ่งช้ีวา่การท า Intermittent Fasting เป็นประจ าทุกวนัในระยะเวลา

สั้นๆ นั้นน่าจะปลอดภยั ไม่เป็นอนัตรายต่อผูป่้วยเบาหวานประเภท 2 

 

8. ป้องกนัมะเร็ง 

วลัเตอร์ ลองโก (Valter Longo) ศาสตราจารยด์า้นชราภาพวิทยาและผูอ้  านวยการ

สถาบนัเวชศาสตร์ชะลอวยัประจ ามหาวิทยาลยัเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนีย เผยวา่การกินท่ี

เลียนแบบการงดอาหารนั้นท าใหร่้างกายดึงกระบวนการท่ีซบัซอ้นออกมา ซ่ึงช่วย

จ าแนกเซลลดี์และไม่ดีออกจากกนัตามธรรมชาติ ขณะท่ี ดร.เดวิด จอ็กเกอร์ส (Dr. 

David Jockers) ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการจดักระดูกสนัหลงั กล่าววา่ประโยชน์อยา่งหน่ึงของ

การท า Intermittent Fasting นั้นกคื็อการปรับสมดุลใหก้บัอินซูลินในร่างกาย ซ่ึง

อินซูลินมีส่วนในการพฒันาเซลลเ์น้ือร้าย และเขายงัช้ีอีกวา่การงดอาหารเป็นช่วงๆ 

ช่วยลดอาการอกัเสบและลดภาวะถูกออกซิไดซ์เกินสมดุล อนัเป็นสองปัจจยัท่ี

ก่อใหเ้กิดมะเร็งไดอี้กดว้ย 

 

กลไกการงดอาหารเป็นเวลาท างานอย่างไร 

การงดอาหารเป็นช่วงๆ นั้น วา่ง่ายๆ คือปล่อยใหร่้างกายไดเ้ผาผลาญไขมนัส่วนเกิน

ออกไป ซ่ึงแทจ้ริงแลว้น่ีถือเร่ืองปกติธรรมดาส าหรับร่างกาย และร่างกายมนุษยไ์ด้
วิวฒันาการมากา้วไกลจนท าใหก้ารงดอาหารเป็นบางช่วงนั้นไม่ไดส่้งผลกระทบจน

เกิดอนัตรายต่อร่างกาย และไขมนัในร่างกายเป็นเพียงพลงังานอาหารท่ีเกบ็ไวเ้ท่านั้น 

ซ่ึงหากเราไม่กินอาหาร ร่างกายกจ็ะ ‘กิน’ ไขมนัของตวัเองเพ่ือเป็นแหล่งพลงังาน

นัน่เอง 



ส่ิงทีเ่กดิขึน้ต่อระบบเผาผลาญในร่างกายเมือ่คุณงดอาหาร 

อินซูลิน (Insulin) ซ่ึงเป็นฮอร์โมนชนิดหน่ึงท่ีร่างกายสามารถสร้างข้ึน โดยถูกผลิตข้ึน

จากตบัอ่อนเพ่ือท าหนา้ท่ีควบคุมระดบัน ้ าตาลในเลือดใหเ้หมาะสม ซ่ึงระดบัของ

อินซูลินจะลดลงเม่ืองดอาหาร และระดบัอินซูลินท่ีลดลงนั้นช่วยใหร่้างกายเผาผลาญ
ไขมนัไดดี้ข้ึน 

ฮิวแมนโกรทฮอร์โมน (Human Growth Hormone) เป็นฮอร์โมนชนิดหน่ึงท่ีผลิตข้ึน

จากต่อมใตส้มองและมีหนา้ท่ีส าคญัในการเจริญเติบโตของร่างกาย และจะพุง่สูงข้ึน

ขณะท่ีเรางดอาหาร และไปช่วยเร่ืองการเผาผลาญไขมนัและเพ่ิมกลา้มเน้ืออีกดว้ย 

นอร์อิพิเนฟริน (Norepinephrine) สารเคมีธรรมชาติในร่างกายซ่ึงท าหนา้ท่ีเป็นทั้ง

ฮอร์โมนท่ีตอบสนองต่อภาวะเครียดและเป็นสารส่ือประสาทท่ีจะถูกส่งไปจดัการ

ไขมนั เพ่ือท าใหไ้ขมนักลายเป็นกรดไขมนัอิสระท่ีถูกเปล่ียนเป็นพลงังานน ามาใชไ้ด ้

แต่ชา้ก่อน… แมจ้ะอ่านดูเหมือนเราก าลงัจะพาคุณไปหิวไสก่ิ้วตวัสัน่พับ่ๆ ในหลุมด า

มืดๆ สกัแห่ง แต่เปล่าเสียหน่อย เพราะตอนท่ีคุณ ‘ไม่กิน’ เรากถื็อวา่ก าลงังดอาหาร

นัน่เอง (เช่น ตอนท่ีคุณบอกแม่วา่ไม่ค่อยหิวม้ือเยน็ เพราะกินบุฟเฟตป้ิ์งยา่งเกาหลีมา

ตอนบ่าย แลว้นอนอ่ิมจนต่ืนมากินขา้วอีกทีเกือบเท่ียงนัน่ไง) และความน่าสนใจของ 

IF อยูท่ี่เม่ือเรากิน พลงังานจากอาหารจะถูกยอ่ยเพ่ือน ามาใชใ้นทนัที และบางส่วนของ

พลงังานเหล่าน้ีจะถูกน าไปเกบ็เอาไวเ้ผือ่ใชภ้ายหลงั ซ่ึงอินซูลินเป็นฮอร์โมนตวัแปร

ส าคญัท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการกกัเกบ็พลงังานจากอาหารนั้นไว ้

 

 

 



เร่ิมกนิอย่างไร 

มีการกินแบบอดเป็นช่วงๆ หลายสูตรดว้ยกนั แต่เรารวมมาใหแ้บบยอดฮิตดงัน้ี 

16:8 

คือไม่กินส่ิงท่ีมีแคลอรีต่อเน่ือง 16 ชัว่โมง และกินภายใน 8 ชัว่โมง วิธีการน้ีอาจจะ

เหมาะกบัไลฟ์สไตลค์นออฟฟิศไดง่้ายท่ีสุด ซ่ึงส่วนตวัผูเ้ขียนไดท้ าโดย ‘บงัเอิญ’ ดว้ย

ไลฟ์สไตลท่ี์เร่ิมกินขา้วม้ือแรกราวๆ 11.30 น. จากนั้นกินม้ือเยน็อีกทีราว 19.00 น. ซ่ึง

หลงัจาก 19.00 น. เนน้ด่ืมแต่น ้าเปล่า แลว้เร่ิมใหม่ในวนัรุ่งข้ึน 

 

โดยส่วนตวัผูเ้ขียนคน้พบวา่ช่วยใหรู้้สึกกระปร้ีกระเปร่า ไม่เหน่ือยง่ายแมอ้อกก าลงั

กายแบบเวตเทรนนิง ทั้งยงัไม่รู้สึกลา้ เน่ืองจากไม่ไดจ้  ากดัอาหารหรือระบุวา่ตอ้งกิน

อะไร ม้ือเชา้อาจจะเร่ิมตน้ดว้ยกาแฟ กินขา้วกบัผดัผกัและไข่เจียว กลางวนัด่ืมชาหรือ

กาแฟอีกสกัแกว้ กินจุบจิบบา้งแต่ไม่มาก เยน็อาจจะกินอาหารญ่ีปุ่นหรือสเต๊กอร่อยๆ 

ตกดึกกไ็ม่รู้สึกหิว ต่ืนมากย็งัไม่โหย และคน้พบวา่ปรับใหเ้ขา้กบัการใชชี้วิตไดไ้ม่ยาก

เลย (แมวิ้ธีการน้ียงัท าใหคุ้ณตอ้งอดใจไม่จิบเบียร์หรือด่ืมแอลกอฮอลย์ามดึกสกัแกว้ 

จึงท าใหก้ลบับา้นเร็วข้ึน และมีแนวโนม้วา่จะนอนเยอะข้ึนอยา่งไม่ตอ้งสงสยั)  

 

 

ทั้งน้ีคุณอาจเร่ิมตน้ดว้ยการกินม้ือแรกตอน 12.00 น. แลว้กินม้ือสุดทา้ยก่อน 20.00 น. 

กไ็ดเ้ช่นกนัตามสะดวก อยา่งท่ีบอกวา่ ‘ตามสะดวก’ กเ็พราะแต่ละคนมีไลฟ์สไตลท่ี์

ต่างกนันัน่เอง เช่นคุณอาจต่ืน 6 โมงเชา้ แลว้กินม้ือแรกตอน 6.30 น. ม้ือสุดทา้ยตอน

ก่อน 15.00 กไ็ดเ้ป็นตน้ 



19:5 

ไม่กินส่ิงท่ีมีแคลอรี 19 ชัว่โมง และกินในเวลา 5 ชัว่โมง ซ่ึงวิธีน้ีอาจจะโหดข้ึนสกั

หน่อย เพราะช่วงเวลางดอาหารยาวนานกวา่วิธีแรก โดยคุณอาจจะกินม้ือแรกตอน 

8.00 น. แลว้กินอีกทีตอน 15.00 น. ของอีกวนั เป็นตน้ 

 

5:2 

ไม่กินตลอด 24 ชัว่โมงสปัดาห์ละ 2 คร้ัง หรือกินแบบจ ากดัอาหารเพียง 500-600 

แคลอรีในจ านวน 2 วนันั้น และ 5 วนัท่ีเหลือกินไดต้ามปกติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กนิอะไรได้ 

 
Intermittent Fasting น้ีดีอยา่งตรงท่ีคุณจะกินอะไรกไ็ดเ้ป็นปกติ (น่ีไม่ใช่ขอ้อา้งในการ

กินเยอะกวา่เดิมราวกบัจะไปจ าศีลนะจ๊ะ!) ดงันั้นจะไปกินชาบู หมูกระทะ พาสตา้คาร์

โบนารา หรือสเต๊กเน้ือชุ่มฉ ่ามนัเยิม้ ไม่ใช่ปัญหาเลยตราบใดท่ีคุณกินเป็นปกติ ไม่ใช่

มากเกินปกติ ขอเพียงในช่วงเวลาอดอาหารนั้นใหง้ดอาหารท่ีใหแ้คลอรี ดงันั้นส่ิงท่ี

สามารถกินหรือด่ืมไดคื้อน ้ าเปล่า ชา หรือกาแฟด า (ดิบๆ แบบไม่ใส่น ้ าตาลเลย) เป็น

ตน้ #จิบวนไปนะ 

 

  

 

 



ไม่ใช่ทุกคนทีเ่ห็นด้วย 

และแมว้า่จะกล่าวขา้งตน้วา่การงดอาหารเป็นช่วงๆ จะช่วยใหห่้างไกลโรคเบาหวาน

ประเภท 2 และมีขอ้สนบัสนุนท่ีระบุวา่มีหลกัฐานนอ้ยนิดท่ีบ่งช้ีวา่ Intermittent 

Fasting เป็นอนัตรายทางร่างกายและและสุขภาพจิตต่อคนปกติท่ีสุขภาพดี คนน ้าหนกั
เกิน หรือกระทัง่คนท่ีเป็นโรคอว้น แต่งานวิจยัท่ีถูกน ามาพดูถึงท่ีการประชุมประจ าปี

ของสมาคมต่อมไร้ท่อยโุรป (European Society of Endocrinology) เม่ือพฤษภาคม 

2018 ท่ีจดัข้ึนท่ีสเปน เสนอแนะวา่การท า Intermittent Fasting นั้นส่งผลร้ายอยา่ง

ต่อเน่ืองต่อระบบการเผาผลาญของคน ซ่ึงงานวิจยัท่ีน าโดย อนา คลอเดีย มนัโฮส 

โบนาสซา (Ana Cláudia Munhoz Bonassa) นกัวิจยัจากมหาวิทยาลยัเซาเปาโลใน

บราซิล เสนอแนะวา่การงดอาหารเป็นเวลากลบัรบกวนการท างานของตบัอ่อนและ

การผลิตอินซูลิน ซ่ึงกลบักนัแลว้ท าใหเ้ส่ียงต่อการเป็นโรคเบาหวานประเภท 2 เอาได ้

 

นกัวิจยัท่ีท าการศึกษาน้ีเผยวา่การงดอาหารในระยะเวลาสั้นๆ ก่อใหเ้กิด Oxidative 
Stress หรือภาวะความไม่สมดุลของการเกิดอนุมูลอิสระ ตามมาดว้ยการผลิตอนุมูล

อิสระท่ีเพ่ิมข้ึน เร่งความชราภาพของร่างกาย และท าลายดีเอน็เอ ก่อใหเ้กิดความเส่ียง

เป็นมะเร็ง ปัญหาหลอดเลือดและหวัใจ รวมถึงภาวะชราก่อนวยัได ้โดยงานวิจยัน้ีได้

ท าการทดลองกบัหนูเป็นเวลา 3 เดือนดว้ยกนั 

 

 

 

 



ได้ผลไหม 

ทั้งน้ีมีผลการศึกษามากมายท่ีทดสอบการงดอาหารเป็นเวลากบัหนูทดลองตวัอว้น โดย

คน้พบวา่สามารถลดน ้ าหนกั ลดระดบัความดนัเลือด คอเลสเตอรอล และระดบัน ้ าตาล

ในเลือดไดดี้ แต่ถึงกระนั้นกเ็ป็นเพียงการทดลองกบัเจา้หนูอวบเท่านั้น… 

 

บทความท่ีตีพิมพใ์นวารสารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัฮาร์วาร์ด (Harvard 

Medical Shool) เขียนไวว้า่ในการทดลองอดอาหารเป็นเวลากบัคนนั้นปลอดภยัและ

ไดผ้ลดีเยีย่ม แต่กระนั้นกลบัไม่ไดใ้หผ้ลลพัธ์ท่ีดีและโดดเด่นกวา่การไดเอตประเภท

อ่ืนมากนกั อีกทั้งผูค้นมากมายยงัพบวา่เป็นเร่ืองท่ีท าไดย้าก บวกกบังานวิจยัท่ีแนะวา่ 

‘ช่วงเวลา’ ในการท านั้นคือกญุแจส าคญัท่ีท าใหเ้ห็นผล รวมถึงการปรับใหเ้ขา้กบั

ชีวิตประจ าวนัท่ีไม่ใช่ทุกคนท่ีสามารถท าไดส้ะดวก แมว้า่จะมีแนวโนม้ช่วยลดน ้าหนกั

และอยูห่่างไกลโรคเบาหวานกต็าม 

 

โดยส่วนตวัหลงัจากการลองควบคู่ไปกบัการออกก าลงักายท่ีท าเป็นประจ าอยูแ่ลว้ กบั

การเลือกรับประทานอาหารท่ี ‘ดี’ นัน่คือผกั เน้ือสตัว ์เล่ียงน ้ าตาลหรือคาร์บเยอะๆ 

พบวา่น ้าหนกัลดลง รู้สึกลีนข้ึน หรือไม่กค็งท่ีตามส่ิงท่ีเอาเขา้ปากช่วงนั้นๆ 

นอกจากนั้นยงัรู้สึกสมองโปร่ง ไม่เหน่ือยง่าย พลงัยงัเยอะแมว่ิ้งวุน่มาทั้งวนั และน่า

แปลกใจท่ีไม่ไดรู้้สึกหิวโหยดงัท่ีคิดไวแ้ต่แรกเลย นัน่เป็นเพราะร่างกายยงัคงไดรั้บ

สารอาหารครบถว้นและครบ 5 หมู่ เพียงแต่เรา ‘เลือกเวลากิน’ เท่านั้นเอง 

 

 



งดอาหารเป็นเวลา ≠ อดอาหาร 

 

“อดอาหารไม่ดีนะแก” เพ่ือนท่ีท างานอาจทกัเตือนดว้ยความเป็นห่วง เขาหรือเธออาจ

พดูถูกหากคุณก าลงัแทะชีสสกักอ้นประทงัชีวิตก่อนจะเป็นลมเพ่ือหวงัใหน้ ้าหนกัลง

เร็ววนั (เหมือนกบั เอมิล่ี ใน The Devil Wears Prada) แต่การงดอาหารเป็นช่วงท่ีวา่

หรือ Intermittent Fasting แตกต่างจากการอดอาหารกต็รงท่ีเป็นเร่ืองท่ีคุณควบคุมได ้

(ขณะท่ีความอดอยากหิวโหยนั้นเป็นเร่ืองของการขาดอาหารอยา่งไม่สมคัรใจ อาจเป็น

เพราะอาหารมีไม่พอเพียง ซ่ึงถือเป็นเร่ืองท่ีควบคุมไม่ได)้ แต่การงดอาหารช่วงเวลา

หน่ึงกลบัตรงกนัขา้ม เพราะคือการไม่กินอยา่งสมคัรใจเพ่ือเหตุผลบางอยา่งท่ีเป็นได้

ทั้งความเช่ือทางศาสตร์ สุขภาพ ฯลฯ อาหารนั้นมีอยูพ่อเพียง เพียงแต่เราเลือกท่ีจะไม่

กินเท่านั้นเอง และสามารถเลือกท่ีจะกลบัมากินไดทุ้กเม่ือ 

 

ทั้งน้ีนิตยสาร Time ระบุวา่ ศาสตราจารยว์ลัเตอร์ ลองโก ช้ีอีกวา่การงดอาหารเป็น

ช่วงๆ ต่อเน่ืองเป็นเวลา 4-5 วนัต่อเดือนอาจช่วยใหชี้วิตยนืยาวและลดความเส่ียงจาก

โรคภยัต่างๆ ได ้แต่ถึงกระนั้นเรายงัตอ้งศึกษาท าการทดสอบกบัมนุษยเ์พ่ิมข้ึนเพ่ือ

ศึกษาหาขอ้สรุปต่อไป 

 

ปล. ควรจะศึกษาข้อมูลการกนิคโีตแบบถ่องแท้เสียก่อน ก่อนจะเร่ิม เพราะมันมี

รายละเอยีดที่ลกึซ้ึงกว่านีซ่ึ้งอาจจะใช้หลายสิบหน้าในการอธิบาย 

แต่มั่นใจได้ว่าวธีินีห้ากกนิอย่างถูกต้องแล้ว จะช่วยคุณลดน า้หนักได้อย่างดใีนระยะ

ยาวแน่นอน 



Intermittent Fasting หรือ Ketogenic Diet? 

2 วิธีน้ีคือวิธีท่ีเราคดัมาเขียนในหนงัสือเล่มน้ี แต่วิธีไหนล่ะท่ีจะเหมาะกบัตวัคุณ? 

ทั้ง 2 วิธีมนัจะมีขอ้เสียคลา้ยๆกนัคือ ม้ืออาหารส่วนใหญ่ตอ้งปรุงอาหารเอง 

ซ่ึงแน่นอนวา่อาจจะไม่เหาะกบัไลฟ์สไตลค์นท างานนอกบา้นอยา่งแน่นอน แต่! 

Intermittent Fasting หรือ IF เน่ีย พอหยวนๆ กนัไดม้ากกวา่ KETO 

เพราะอยา่งนอ้ยเรากจ็ะไดกิ้นกะเพรา สม้ต า กินอะไรท่ีปนเป้ือนไดนิ้ดหน่อย แต่ชูรส 

กบัน ้ าตาลน่ีตอ้งบอกแม่คา้เบาๆหน่อย อนัน้ีคือหยวนกนัไป แต่ส าหรับตวัผมเองแลว้ 

ผมท า Intermittent Fasting เวลาสัง่กบัขา้วนอกบา้นผมกส็ัง่ไม่ใส่น ้ าตาลกบัผงชูรส คือ

ตดัขาดไปเลย 😊 แต่กมี็บา้งในกรณีท่ีเล่ียงไม่ได ้เช่นกินขา้วกบัครอบครัว อะไร

ท านองนั้น 

ส่วน Ketogenic Diet อาจจะตอ้งเคร่งครัดเร่ืองอาหารมากกวา่ IF เพราะเวลาปนเป้ือน

ผงชูรสกบัน ้ าตาลนิดหน่อยกอ็าจจะหลุด Keto ได ้

อนัน้ีแลว้แต่คุณจะเลือกวา่จะใชวิ้ธีไหนลดความอว้นเพ่ือรักษาเข่าของคุณ 

ปล. ทั้งสองวิธีท าควบคู่กนัได ้คือกินไขมนัเป็นหลกั พร้อม อดอาหารเป็นช่วงๆได ้

และคุณจะไดผ้ลลพัธ์ท่ีดีเป็นสองเท่า! 

 

 

 

 

 



ท าไมควรออกก าลงักายควบคู่ไปด้วย 

 
การท่ีเราจะมีสุขภาพท่ีดีนั้นจ าเป็นตอ้งมีสองอยา่งท่ีมาคู่กนั ซ่ึงกคื็อ กินอาหารท่ีดีมี

ประโยชน์ กบัการออกก าลงักาย ซ่ึงถา้จะใหเ้รียงล าดบัความส าคญั ผมกจ็ะให ้กิน 70% 

ออกก าลงักาย 30% 

คุณจะกินอยา่งเดียวกไ็ดไ้ม่มีใครวา่ แต่การท าทั้งสองอยา่งควบคู่กนัไปมนัท าใหคุ้ณมี

สุขภาพท่ีดีแบบยัง่ยนืกวา่นัน่เอง 

รู้หรือไม่ 

หากคุณออกก าลงักายเพ่ือสร้างกลา้มเน้ือ กลา้มเน้ือเหล่านั้นจะช่วยเผาผลาญไขมนัใน

ร่างกายของตลอดทั้งวนั ไม่วา่คุณจะกิน นอน นัง่ท างาน และยิง่มีกลา้มเน้ือเยอะ อตัรา

การเผาผลาญไขมนักจ็ะยิง่มาก นัน่จึงเป็นสาเหตุวา่คนมีกลา้มเน้ือนั้นส่วนมากไม่ค่อย

อว้น เพราะกลา้มเน้ือช่วยเผาไขมนัพวกนั้นไปแลว้ยงัไงล่ะ 

แลว้เก่ียวกบัหวัเข่าดว้ยหรือ? 



แน่นอนครับ การท่ีคุณออกก าลงักาย กลา้มเน้ือส่วนอ่ืนกจ็ะมีการเช่ือมโยงกนั 

โดยเฉพาะ กลา้มเน้ือขา กบั อาการบาดเจบ็หวัเข่า 

อาการบาดเจบ็หวัเข่า ส่วนหน่ึงกเ็พราะวา่กลา้มเน้ือรอบหวัเข่านั้นไม่แขง็แรง 

น่ันจงึเป็นเหตุผลว่าท าไมคุณถงึควรออกก าลงักายไปด้วย 

 

ออกก าลงักายแบบไหนดี 

 
การออกก าลงักายเพ่ือลดน ้ าหนกันั้นควรท าควบคู่กนัทั้งสองประเภทของการออกก าลงั

กาย นั้นคือ การออกก าลงักายเพ่ือสร้างกลา้มเน้ือ และ การออกก าลงักายเพ่ือเผาผลาญ

ไขมนัและน ้ าตาล หรือการคาร์ดิโอ 

ในหน่ึงสปัดาห์ควรจะออกก าลงักายเพ่ือสร้างกลา้มเน้ืออยา่งนอ้ย 3 คร้ังต่อสปัดาห์ 

เพ่ือเสริมสร้างความแขง็แรงของร่างกาย และ เพ่ิมพนูกลา้มเน้ือเพ่ือเผาผลาญไขมนั 



ควรเสริมสร้างกล้ามเนือ้ส่วนไหนบ้าง? 

- อก 

- แขน 

- ไหล่ 

- หลงั 

- ขา 

โดยเฉพาะขาจะช่วยใหคุ้ณป้องการอาการบาดเจบ็ท่ีเกิดจากหวัเข่าไดดี้มากยิง่ข้ึน 

ส่วนคาร์ดิโอ หรือการออกก าลงักายแบบเผาผลาญน ้าตาลและไขมนั ควรท าหลงัการ

สร้างกลา้มเน้ือเพ่ือจะไดช่้วยกระตุน้การเผาผลาญท่ีดียิง่ข้ึน 

การคาร์ดโิอได้แก่อะไรบ้าง 

- วิง่ 

- เดนิชัน 

- เดนิเร็ว 

- ป่ันจกัรยาน 

- ว่ายน า้ 

- เต้นประกอบจงัหวะ หรือกจิกรรมอืน่ๆที่ท าให้หัวใจคุณเต้นแรงและเร็ว 

แต่ปวดเข่าอยู่นะ ออกก าลงักายยงัไง? 

วธีิแรกคือ แนะน าใหอ่้านเล่มกายภาพบ าบดัใน 7 นาที ท่ีเราไดใ้หคุ้ณไปเป็น

โบนสัในการซ้ือ Arukou ท่ีรัดหวัเข่า 

 

 

 



วธีิที่สองคือ ออกก าลงักายในน ้า 

การออกกาลงักายในน า้ดอีย่างไร 

การวา่ยน ้าไดรั้บความนิยมจากประชาชน แต่ยงัไม่แพร่หลาย เน่ืองจากขาดแคลนสระ

วา่ยน ้ า การวา่ยน ้ าหรือออกก าลงัในน ้า นอกจากจะมีผลดีต่อสุขภาพแลว้ ยงัมีผลดีต่อ

สุขภาพจิตดว้ย และยงัเหมาะส าหรับผูท่ี้ไม่สามารถออกก าลงับนบก เช่นผูท่ี้มีขอ้เข่า

เส่ือมเป็นตน้ 

 

การออกก าลงัในน า้ให้ประโยชน์อะไรบ้าง 

 
 ท าใหร่้างกายแขง็แรง 

 ท าใหข้อ้มีการเคล่ือนไหวดีข้ึน 

 กลา้มเน้ือแขง็แรงมากข้ึน และมีความอดทนเพ่ิมข้ึน 



 การทรงตวัดีข้ึน 

 ระบบไหลเวียนโลหิตดีข้ึน 

 ใชใ้นการฟ้ืนฟูสภาพร่างกายหลงัไดรั้บอุบติัเหตุ 

 ใชเ้ป็นส่วนหน่ึงในการลดน ้ าหนกั 

 ลดความเครียด 

 

วธีิออกก าลงักายในน า้มอีะไรบ้าง 

 

การเดนิหรือการวิง่ในน า้ 

น ้าในระดบัเอวหรือระดบัหนา้อกจะช่วงพยงุน ้ าหนกัของร่างกาย ท่ีกดลงบนเข่าเม่ืออก

ก าลงัจะท าใหมี้อาการปวดเข่า หรือขอ้อกัเสบนอ้ยกวา่การว่ิงบนบก นอกจากนั้นแรง

ตา้นของน ้ าจะท าใหก้ลา้มเน้ือแขง็แรง และใชพ้ลงังานมากกวา่การเดินบนบก 

 

การเต้น Aerobic ในน า้( Water aerobics ) 

เพียงคร้ังละ 20 นาทีกส็ามารถท าใหห้วัใจแขง็แรง 

 

การเพิม่ความแขง็แรงของกล้ามเนือ้( Water toning/strengthening training) 

โดยการเคล่ือนไหวร่างกายตา้นกระแสน ้ า หรืออุปกรณ์เพ่ือเพ่ิมก าลงัของกลา้มเน้ือ 

และท าใหก้ลา้มเน้ือแขง็แรงข้ึน 

 



การฝึกการเคลือ่นไหวของข้อ( Flexibility training) 

เพ่ือใหไ้ดมี้การเคล่ือนไหวไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

 

ธาราบ าบัด(Water therapy and rehabilitation) 

ใชใ้นการบ าบดัทางการแพทย ์เช่นการฝึกเดิน การลดอาการปวด 

 

การท าโยคะในน า้ (Water yoga and relaxation ) 

เป็นการฝึกโยคะในน ้าเพ่ือการผอ่นคลายกลา้มเน้ือ และประคองการทรงตวั 

 

การออก าลงัในน า้ลกึ( Deep-water exercise) 

เป็นการออกก าลงัในน ้าลึกโดยท่ีเทา้ไม่สมัผสัพ้ืน โดยใชอุ้ปกรณ์ช่วยลอยตวั 

 

การวิง่ในน า้ลกึ(Deep-water jogging/ running ) 

เหมือนกบัการว่ิงบนบก แต่เทา้ไม่สมัผสัพ้ืนโดยใชอุ้ปกรณ์ช่วยลอยตวั 

 

 

 

 



การออกก าลงัในน า้ส าหรับผู้ทีม่ข้ีออกัเสบ 

ผูท่ี้มีขอ้อกัเสบมกัจะมีปัญหาเม่ือเวลาออกก าลงักาย เน่ืองจากขอ้จะไดรั้บแรงกระแทก

จากการออกก าลงั ท าใหเ้กิดการอกัเสบ และอาการปวดของขอ้ การออกก าลงักายในน ้า

จะช่วยลอปัญหาปวดขอ้ลงได ้

 

ท าไมต้องออกก าลงัในน า้ 

 กระแสน ้ าอุ่นจะช่วยลดอาการปวด และอาการขอ้ติด 

 กระแสน ้ าอุ่นจะช่วยเพ่ิมการไหลเวียนของเลือด 

 น ้าจะช่วยลดแรงกระแทกขอ้จากการออกก าลงั ท าใหล้ดการเส่ือมของขอ้ 

 แรงตา้นของน ้ าจะท าใหก้ลา้มเน้ือแขง็แรงข้ึน 

 กระแสน ้ าจะช่วยนวดใหก้ลา้มเน้ือผอ่นคลาย 

 การออกก าลงัในน ้ าท่ีบา้น 

หากท่านท่ีชอบออกก าลงักายในน ้ า และรู้สึกวา่จะไดป้ระโยชน์ และท่านมีก าลงัทรัพย์

มากพอ ท่านอาจจะสร้างสระวา่ยน ้า หรืออ่างอาบน ้ าท่ีสามารถฉีดน ้ าอุ่นไวใ้ชท่ี้บา้น 

ขนาดท่ีซ้ือจะตอ้งข้ึนกบัชนิดของการออกก าลงักาย ถา้เป็นสระกส็ามารถเดินออก

ก าลงัในน ้ า หากเป็นอ่างกมี็ขอ้จ ากดัในการออกก าลงั 

 

ข้อแนะน าส าหรับการออกก าลงัในสระน า้หรือ spa หรืออ่างน า้อุ่น 

 ท่านตอ้งปรึกษาแพทยข์องท่านก่อนท่ีจะใชน้ ้ าร้อนในการออกก าลงักาย 

 น ้าท่ีใชค้วรมีอุณหภูมิระหวา่ง 83 ถึง 88 F 



 น ้าท่ีใชส้ าหรับแช่ควรจะมีอุณหภูมิ 98ถึง 104 Fและแช่เป็นเวลา 10-15 นาที 

 ควรจะเร่ิมท่ีอุณหภูมิไม่สูงก่อน และค่อยเพ่ิม 

 เดก็และผูสู้งอายอุาจจะเกิดปัญหาเร่ืองอุณหภูมิในร่างกายสูงไป ตอ้งระวงั 

 ส าหรับผูสู้งอาย ุหรือมีขอ้อกัเสบ จะตอ้งมีคนคอยช่วยเหลือ เวลาข้ึนหรือลงจาก

สระหรืออ่าง 

 ส าหรับผูท่ี้มีโรคประจ าตวั เช่นเบาหวาน โรคหวัใจ โรคปอด ตอ้งปรึกษาแพทย์
ก่อน 

 ควรตรวจอุณหภูมิของน ้ าก่อน และระหวา่งอยูใ่นน ้ า 

 ไม่ควรใชน้ ้ าร้อนหลงัจากด่ืมสุรา เพราะอาจจะท าใหท่้านหมดสติ 

 คนทอ้งไม่ควรแช่น ้าร้อน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ไขมนัคอืตัวร้ายจริงหรือเปล่า 

 
เม่ือปี พ.ศ. 2558 คณะกรรมาธิการท่ีปรึกษาทางดา้นอาหาร ซ่ึงอยูภ่ายใตก้ระทรวง

สาธารณสุขและการบริการประชาชนของประเทศสหรัฐอเมริกาไดอ้อกค าแนะน าใน

ดา้นโภชนาการใหม่วา่...  

“ระดบัของคอเลสเตอรอลในอาหารไม่ไดมี้ความสมัพนัธ์วา่ท าใหเ้พ่ิมความเส่ียงโรค

หลอดเลือดหวัใจ” 

ค าแนะน าดงักล่าวนบัวา่มีความส าคญัอยา่งยิง่ เพราะอาหารและยาท่ีมีผลท าให ้”

คอเลสเตอรอลลดลง”นั้น กอ็าจจะไม่ใช่ค าตอบในการท าใหล้ดความเส่ียงโรคหลอด

เลือดหวัใจอีกต่อไปแลว้ 

การเปล่ียนแปลงคร้ังส าคญัดงักล่าวน้ี เป็นผลท าใหก้ลุ่มทุนในธุรกิจไขมนัไม่อ่ิมตวั 

(น ้ ามนัถัว่เหลือง น ้ ามนัขา้วโพด น ้ ามนัดอกทานตะวนั น ้ามนัร าขา้ว) และกลุ่มทุน

ธุรกิจยาลดคอเลสเตอรอล ซ่ึงมียทุธศาสตร์ทางธุรกิจตรงกนัในการลดคอเลสเตอรอล

ยอ่มถูกตั้งค  าถามและขอ้สงสยัจากประชาชนอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้ 



งานวิจยัอยา่งเป็นระบบในวารสารทางการแพทยช่ื์อดงัขององักฤษ The BMJ เม่ือปี 

พ.ศ. 2559 พบวา่ส าหรับผูสู้งวยัท่ีมีอายเุกิน 60 ปีแลว้ คนท่ีมีไขมนัแอลดีแอล (ท่ีมกั

เรียกวา่ไขมนัตวัเลว)อยูใ่นระดบัสูงกลบัมีความเส่ียงการเสียชีวิตนอ้ยกวา่คนท่ีมีไขมนั

แอลดีแอลต ่า 

ค าถามคือผูสู้งวยัท่ีมีคอเลสเตอรอลลดลงเส่ียงเสียชีวิตมากข้ึนจริงหรือไม่ และคนสูง
วยัท่ีคอเลสเตอรอลลดลงเขาเส่ียงชีวติดว้ยโรคอะไร? 

 

งานวิจยัท่ีกล่าวถึงเร่ืองน้ีมีปรากฏอยา่งเห็นในวารสารทางการแพทยข์อง

สแกนดิเนเวียน Scandinavian Journal of Primary Health Care ซ่ึงเคยเผยแพร่เม่ือปี 

พ.ศ. 2553 วา่ผลการติดตามกลุ่มผูสู้งวยัท่ีอายเุกินกวา่ 75 ปีข้ึนไป ติดตามผลเป็นเวลา 6 

ปี ปรากฏวา่ คนท่ีมีคอเลสเตอรอลสูงกวา่ 231 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร มีอายยุนืกวา่กลุ่ม

ประชากรท่ีมีคอเลสเตอรอลต ่ากวา่ 193 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร อยา่งชดัเจน  

โดยกลุ่มประชากรท่ีมีคอเลสเตอรอลสูง 231 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรข้ึนไป จะเป็นโรค

ความดนัโลหิตสูง “นอ้ยกวา่” กลุ่มประชากรท่ีมีคอเลสเตอรอลต ่ากวา่ 193 มิลลิกรัม

ต่อเดซิลิตรประมาณ 57% 

 

ในช่วงการส ารวจ 6 ปี กลุ่มประชากรท่ีมีคอเลสเตอรอลสูง 231 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร

ข้ึนไป จะเป็นโรคหวัใจ “นอ้ยกวา่” กลุ่มประชากรท่ีมีคอเลสเตอรอลต ่ากวา่ 193 มิลล

กรัมต่อเดซิลิตรประมาณ 41 % 

ในช่วงการส ารวจ 6 ปี กลุ่มประชากรท่ีมีคอเลสเตอรอลสูง 231 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร

ข้ึนไป จะเป็นโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) “นอ้ยกวา่” กลุ่มประชากรท่ีมี

คอเลสเตอรอลต ่ากวา่ 193 มิลลกรัมต่อเดซิลิตรประมาณ 55 % 



ในช่วงการส ารวจ 6 ปี กลุ่มประชากรท่ีมีคอเลสเตอรอลสูง 231 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร

ข้ึนไป จะเป็นโรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง “นอ้ยกวา่” กลุ่มประชากรท่ีมีคอเลสเตอรอลต ่ากวา่ 

193 มิลลกรัมต่อเดซิลิตรประมาณ 54 % 

ในช่วงการส ารวจ 6 ปี กลุ่มประชากรท่ีมีคอเลสเตอรอลสูง 231 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร

ข้ึนไป จะเป็นโรคมะเร็ง “นอ้ยกวา่” กลุ่มประชากรท่ีมีคอเลสเตอรอลต ่ากวา่ 193 มิลล
กรัมต่อเดซิลิตรประมาณ 50 % 

ในช่วงการส ารวจ 6 ปี กลุ่มประชากรท่ีมีคอเลสเตอรอลสูง 231 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร

ข้ึนไป จะเป็นโรคสมองเส่ือม “นอ้ยกวา่” กลุ่มประชากรท่ีมีคอเลสเตอรอลต ่ากวา่ 193 

มิลลกรัมต่อเดซิลิตรประมาณ 49 % 

แสดงให้เห็นว่าผู้สูงวยัขาดคอเลสเตอรอลไม่ได้ และการลดลงของคอเลสเตอรอลคอื

สัญญาณอายุขยัทีนั่บถอยหลงั ที่ไม่สามารถมองข้ามได้เลย 

 

ทั้งน้ีคอเลสเตอรอลส่วนใหญ่จะถูกสงัเคราะห์ข้ึนภายในร่างกาย เช่น มาจากตบั สมอง 

และผนงัหลอดเลือด (atheroma) ล าไสเ้ลก็ ต่อมหมวกไต อวยัวะสืบพนัธ์ุ 

 

ร่างกายใชค้อเลสเตอรอลเป็นสารเบ้ืองตน้ในการสร้างฮอร์โมนเพศทุกชนิด สร้างน ้ าดี 

สร้างสารสเตอรอลท่ีอยูใ่ตผ้วิหนงัใหเ้ป็นนวิตามินดี เม่ือโดนแสงแดด และใช้

คอเลสเตอรอลเป็นผนงัหุม้เซลล ์เป็นฉนวนหุ้มปลายประสาท 

 

ดงันั้นเม่ือหลอดเลือดอกัเสบเกิดบาดแผล เช่น จากการบริโภคน ้ าตาลมาก หรือไขมนั

ไม่อ่ิมตวัผดัทอดมาก) ร่างกายจะตอ้งส่งไขมนัและโปรตีนมาซ่อมแซมผนงัหลอดเลือด



ท่ีเสียหายท่ีเรียกวา่ แอลดีแอล (LDL) ซ่ึงเรามกัจะประณามคอเลสเตอรอลท่ีมาท า

หนา้ท่ีซ่อมแซมผนงัหลอดเลือดวา่เป็นไขมนัเลว ซ่ึงในความเป็นจริงแลว้ไขมนัตาม

หลอดเลือดนั้นเป็นปลายเหตุ แต่ตน้เหตุมาจากอาหารท่ีเราน าใส่ปากนัน่เอง 

 

เฉพาะคิดถึงเร่ืองบทบาทหนา้ท่ีของคอเลสเตอรอลในการเป็น “ผนงัหุม้เซลล”์กน่็าจะ

พิจารณาต่อวา่ คอเลสเตอรอลมีความจ าเป็นในการใชเ้พ่ือเยยีวยาและซ่อมและสร้างทุก

เซลลท่ี์เส่ือมสภาพลงไป ซ่ึงสอดคลอ้งและไปในทิศทางเดียวกนักบัหางโครโมโซมท่ี

เรียกวา่ “เทโลเมียร์” จะสั้นลงไปเร่ือยๆทุกคร้ังท่ีมีการแบ่งเซลลเ์สมอ  

 

และเม่ือมีการแบ่งเซลลก์ต็อ้งมีผนงัหุม้เซลลอี์กเช่นกนั เม่ือเป็นเช่นน้ีเม่ือสูงวยัมากข้ึน

เทโลเมียร์สั้นลง การแบ่งเซลลแ์ละซ่อมเซลลก์ล็ดลง รวมถึงการสงัเคราะห์

คอเลสเตอรอลกต็อ้งลดลงไปดว้ยตามธรรมชาติ ฮอร์โมนเพศ ฮอร์โมนตา้นการอกัเสบ 

เยือ่หุม้เซลล ์วิตามินดี ฉนวนหุม้ปลายประสาท ท่ีมาใชค้อเลสเตอรอลเป็นวตัถุดิบก็

ตอ้งลดลงไปดว้ย ดงันั้นสญัญาณการลดลงของคอเลสเตอรอลของผูสู้งวยักอ็าจจะเป็น

สญัญาณอยา่งหน่ึงท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงการชราภาพมากข้ึนดว้ยเช่นกนั 

 

ลองคิดดูถึงเหตุการณ์ท่ีวา่หลอดเลือดเกิดความเสียหายจากการบริโภคน ้ าตาลมาก แป้ง

ขดัขาวมาก และไขมนัไม่อ่ิมตวัมาก (ถัว่เหลือง ขา้วโพด ดอกทานตะวนั ร าขา้ว ไม่วา่

จะผลิตคอเลสเตอรอลไดม้ากหรือนอ้ยการอกัเสบกย็งัอยูท่ี่เดิม จริงหรือไม่? 

 



เพียงแต่วา่ถา้อายนุอ้ยการสงัเคราะห์คอเลสเตอรอลยงัสูง หางโครโมโซมหรือเทโล

เมียร์กย็งัยาวอยูก่อ็าจเกิดการซ่อมแซมเซลลไ์ดม้าก แต่ถา้อายมุากข้ึนร่างกายสงัเคราะห์

คอเลสเตอรอลลดลงควบคู่ไปกบัหางโครโมโซมสั้นลงแลว้ กเ็ป็นดชันีแสดงใหเ้ห็นวา่

การซ่อมเซลลเ์กิดข้ึนไดย้ากข้ึน การอกัเสบหรือบาดแผลถูกเยยีวยาไดน้อ้ยในภาวะท่ี

คอเลสเตอรอลลดลง 

 

การอกัเสบของหลอดเลือดนั้นท าให ้“ผนงัหลอดเลือดหนาตวัข้ึน” ซ่ึงอาจจะเป็นคนละ

เร่ืองกบัระดบัคอเลสเตอรอลหรือแอลดีแอล (LDL)ในกระแสเลือด เพราะร่างกายจะ

สงัเคราะห์คอเลสเตอรอลและแอลดีแอลไดม้ากเม่ือวยัหนุ่มสาว และสงัเคราะห์ทั้ง

คอเลสเตอรอลและแอลดีแอลไดน้อ้ยลงเม่ืออายมุากข้ึนโดยธรรมชาติ  

 

แต่เม่ือใดกต็ามท่ีผนงัหลอดเลือดหนาตวัข้ึนและยงัซ่อมแซมเซลลไ์ม่เสร็จหรือซ่อมได้

ชา้ลงเพราะสูงวยัมากข้ึน เอชดีแอล (HDL)ซ่ึงถูกเรียกวา่ไขมนัตวัดีกจ็ะถูกตบั

สงัเคราะห์นอ้ยลงเพื่อใหไ้ขมนัแอลดีแอล (LDL)ยงัคงพอกอยูท่ี่หลอดเลือดต่อไปโดย

ไม่ตอ้งถูกเอชดีแอล (HDL) น าไขมนัตามร่างกายและหลอดเลือดส่งกลบัไปท่ีตบัใน

ระหวา่งการซ่อมเซลลน์ั้น 

 

 

 

 



ทั้งนีก้ารบริโภคแป้งขดัขาว และน า้ตาล เพิม่ความเส่ียงโรคหลอดเลอืดหัวใจเพิม่ขึน้ ก็

เพราะเกดิการอกัเสบของหลอดเลอืดเพิม่มากขึน้ ผนังหลอดเลอืดย่อมหนาตวัขึน้ 

ความดนัโลหิตกย่็อมต้องสูงขึน้ 

 

ส่วนไขมนัไม่อ่ิมตวั (ถัว่เหลือง ขา้วโพด ดอกทานตะวนั ร าขา้ว)ไขมนักลุ่มน้ีมีกรด

ไขมนัไลโนเลอิกหรือไขมนัโอเมกา้ 6 มาก แต่เน่ืองจากความไม่อ่ิมตวัของไขมนัน้ีเอง

จึงเป็นไขมนัท่ีเกิดอนุมูลอิสระง่ายและเป็นพิษต่อเซลล ์

 

อยา่งไรกต็ามไขมนัไม่อ่ิมตวัส่วนใหญ่ (ถัว่เหลือง ขา้วโพด ดอกทานตะวนั ร าขา้ว) จะ

ถูกบริโภคในรูปของการใชผ้ดัทอดดว้ยความร้อน ซ่ึงจากงานวิจยัในวารสารดา้นวสัดุ

อนัตรายอยา่ง Journal of Hazardous Materials เม่ือปี พ.ศ. 2560 พบวา่การใช ้“น ้ ามนั

ไม่อ่ิมตวั” มาทอดกบัเน้ือหมูและมนัฝร่ังจะเกิดควนัท่ีมีสารอลัดีไฮดสู์งกวา่ไขมนั

อ่ิมตวัอยา่งชดัเจน โดยเฉพาะการทอดแบบน ้ ามนัท่วม จนงานวิจยัช้ินดงักล่าวน้ีแนะน า

ใหห้ลีกเล่ียงไขมนัไม่อ่ิมตวัใหน้อ้ยลง ซ่ึงสารอลัดีไฮดน้ี์มีงานวิจยัระบุดว้ยวา่เป็น

สารพิษท่ีเป็นสาเหตุของหลายโรค เช่น โรคความดนัโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรค

ทางเดินหายใจ โรคตบั ฯลฯ  

 

สารอลัดีไฮดท่ี์เกิดจากการผดัทอดดว้ยไขมนัไม่อ่ิมตวัตามงานวิจยัขา้งตน้นั้น 

สอดคลอ้งกบัข่าวก่อนหนา้นั้นท่ีปรากฏในหนงัสือพิมพ ์เดอะ เทเลกราฟ เม่ือปี พ.ศ. 

2558 ท่ีไดร้ายงานการทดลองของ ศาสตราจารย ์มาร์ติน กรูทวีลด ์จากมหาวิทยาลยัเดอ 

มงฟอร์ต ประเทศองักฤษ ท่ีไดน้ าน ้ามนัแต่ละชนิดมาผดัทอดมนัฝร่ังและปลาอยา่ง

ตรงไปตรงมา กจ็ะพบวา่การผดัทอดดว้ยความร้อนสูงนั้นยิง่ไขมนัไม่อ่ิมตวัมาก



เท่าไหร่กจ็ะยิง่มีสารพิษกลุ่มอลัดีไฮดเ์ป็นอนัตรายต่อสุขภาพและหลอดเลือดหวัใจมาก

เท่านั้น 

 

และดว้ยเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้น ้ ามนัไม่อ่ิมตวัแมจ้ะช่วยลดคอเลสเตอรอล ลดแอลดี

แอล แต่กส็ามารถท าใหเ้กิดการอกัเสบของหลอดเลือดได ้และหากน ามาผดัทอด

อาหารดว้ยความร้อนสูงกอ็าจจะยิง่มีอนัตรายมากข้ึนไปอีก 

 

เม่ือ “สมมุติฐานเร่ืองคอเลสเตอรอลสูง” หรือ “แอลดีแอล (LDL) สูง” ไม่สามารถ

ใชไ้ดก้บัการประเมินในเร่ืองของหลอดเลือดหวัใจไดเ้สมอไปดว้ยเง่ือนไขท่ีแตกต่าง

กนัในรายละเอียดขา้งตน้ เพราะระดบัคอเลสเตอรอลและแอลดีแอล (LDL) ยิง่ต ่าในผู ้

สูงวยักลบัยิง่ท าใหมี้ความเส่ียงเสียชีวิตมากข้ึน  

 

จากงานวิจยัดงักล่าวจะเห็นไดว้า่จริงๆแลว้ไขมนัไม่ใช่ตวัร้าย หากอิงตามบทความ

ก่อนหนา้น้ี เราสามารถกินไขมนัเพ่ือลดไขมนัไดอี้กดว้ย แต่ตอ้งกินตามหลกัท่ีถูกตอ้ง
ของคีโต ไดเดท็เท่านั้น 

แลว้อะไรล่ะ คือตวัร้าย? 

กล่าวโดยสรุปคือหากจะลดความอว้นแลว้ ใหพึ้งระวงัน า้ตาล มากกวา่ พยายาม

หลีกเล่ียงคาร์โบไฮเดรตท่ีผา่นการดดัแปลง แปรรูป เช่นขา้วขาว ขนมปังขาว ไสก้รอก 

หรือแมก้ระทัง่น ้ าป่ัน น ้ าผลไมท่ี้ใส่น ้ าเช่ือมเพ่ิมลงไป 

ส่ิงเหล่าน้ีคือเหตุผลหลกัท่ีจะท าใหเ้ราน ้ าหนกัตวัเพ่ิมข้ึนต่างหาก ไม่ใช่ไขมนั 

 



จ าเป็นต้องนับแคลอร่ีหรือเปล่า? 

 
"การกินเยอะ ออกก าลงักายนอ้ย"ไม่ใช่สาเหตุความอว้น 

ฮอร์โมนอนิซูลนิหรือคอร์ตซิอลที่สูงเป็น set point ที่ก าหนดว่าจะเกบ็ไขมันแค่ไหน 

ยิง่สูงจะก าหนดว่าเราต้องอ้วนแค่ไหน เราจึงแสดงออกโดย "กินเยอะ ออกก าลงักาย

นอ้ย"ดูเป็นคนตะกละและข้ีเกียจ 

การลดความอว้นโดยการใหป้รับพฤติกรรม"กินนอ้ย ออกก าลงัใหม้ากข้ึน"จึงเป็นไป

ไม่ได ้เพราะลูกศรผดิดา้น ปรับฮอร์โมนset pointแลว้เคา้จะทานนอ้ยลงและมีenergy

ไปออกก าลงักายเอง คนไม่ออกก าลงักายเพราะร่างกายไม่จ่ายenergy ไม่ใช่ข้ีเกียจ 

การศึกษาการใชอิ้นซูลินขนาดสูงเพ่ือควบคุมน ้ าตาลในเลือดแบบเขม้งวด

(Intensiveเพ่ือไม่ใหน้ ้าตาลสูง) เทียบกบัการฉีดอินซูลินขนาดไม่มากนกัเพ่ือควบคุม

น ้ าตาล(Conventional)ในผูป่้วยเบาหวานชนิดท่ี2 

กลุ่มแรก กลุ่มIntensiveท่ีใชอิ้นซูลินขนาดสูง จะมีน ้ าหนกัเพ่ิมมากข้ึนมากกวา่กลุ่ม

conventional 



กลุ่มท่ีสอง จะเห็นวา่ใน6เดือน กลุ่มIntensive ท่ีใชอิ้นซูลิน100ยนิูตต่อวนั มีน ้าหนกั

เพ่ิมข้ึนเฉล่ีย 8.7กก. ทั้งท่ีทานอาหารท่ีลดแคลลอรีลงกวา่300แคลลอรีต่อวนั 

เป็นการแสดงใหเ้ห็นวา่อินซูลินคือตวัก าหนดset pointของน ้ าหนกัตวั 

แพทยม์กัจะบอกผูป่้วยเบาหวานชนิดท่ี2วา่ ใหกิ้นใหน้อ้ยลง ออกก าลงัใหม้ากข้ึนลด

น ้ าหนกัแลว้จะคุมเบาหวานไดง่้ายข้ึน ขณะเดียวกนักจ็ะจ่ายยาเพ่ือเพ่ิมอินซูลินเพ่ือกด

น ้ าตาลในเลือด มนัจึงเป็นไปไม่ไดเ้ลยท่ีจะท าใหผู้ป่้วยนั้นลดน ้าหนกัลงได ้เพราะ

อินซูลินท่ีจ่ายใหผู้ป่้วยคือส่ิงท่ีก าหนดวา่"ผูป่้วยคนนั้นจะตอ้งทานมากข้ึน แต่มี

พลงังานนอ้ยลงเพราะอินซูลินท่ีเพ่ิมข้ึนตอ้งการใหเ้กบ็ไขมนัมากข้ึน"ครับ 

ดงันั้นเราไม่จ าเป็นตอ้งนบัแคลลอร่ีครับ ดว้ยเหตุผลท่ีวา่ร่างกายเรามีไกลโคเจน

ส าหรับพลงังานท่ียงัเหลืออยูแ่ลว้ การนบัแคลอรีท่ีทานเขา้ไป แลว้นบัแคลอรีท่ีเผา

ผลาญออกมาจึงไม่ถูกเสมอไป เน่ืองจากเราไม่สามารถนบัพลงังานท่ีถูกกกัเกบ็สะสม

ไวใ้นรูปแบบของไกลโคเจนไดค้รับ 

เพราะฉะนั้นแลว้คุณภาพของการกนิจงึส าคญักว่าการนับแคลอรีครับ ทานอาหารให้

ครบครับ เลือกทานไขมนัดี ทานโปรตีน ทานคาร์โบไฮเดรตท่ีดี เช่น คาร์บโบไฮเดรต

จากผกั เป็นตน้ครับ แต่กไ็ม่ตอ้งไปเครียดถึงขนาดทานผกัแนขา้วสวยทุกวนันะครับ 

เอาท่ีสบายๆ แต่ม้ือเยน็ควรงดพวกคาร์โบไฮเดรตท่ีมีการดูดซึมท่ีรวดเร็วจ าพวกน ้าตาล

นะครับ พยายามทานผกัแทนขา้วในม้ือเยน็ ประกอบดว้ยโปรตีน ไขมนั ผกัหลากสี ขอ

แค่คุณรู้วา่อะไรควรทาน หรือไม่ควรทาน กนิอาหารคุณภาพแล้วอิม่ท้อง ดกีว่ากนิมาก 

อิม่ท้องแล้วสารอาหารไม่เพยีงพอ เพียงเท่าน้ีคุณจะสามารถลดความอว้นไดโ้ดยไม่

ตอ้งนบัแคลแลว้ครับ 


