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โภชนาการกับการลดน�า้หนัก
แต่ละเมนูมีเคล็ดลับช่วยลดน�า้หนัก
ทุกเมนูท�าง่าย อร่อย มีคุณค่า
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50 เมนู
อาหารลดน�้าหนัก
รุ่งรัตน์ แจ่มจันทร์ และ ริญ เจริญศิริ
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จ า ก ส� า นั ก พิ ม พ์

รุ่ ง รั ต น์  แ จ่ ม จั น ท ร์  แ ล ะ  ริ ญ  เ จ ริ ญ ศิ ริ 003

เชือ่มัย้ว่าคณุสามารถลดน�า้หนกัได้ทัง้ทีย่งักนิอาหารครบสามมือ้ แถมมแีป้ง 
ทุกมื้อด้วยนะ !!

เรือ่งความอ้วนเป็นปัญหาคาใจใครหลายคน ทัง้เดก็ ผูใ้หญ่ ผูห้ญงิ ผูช้าย กเ็พราะการ 
กนิอาหารให้น�า้หนกัเพิม่น่ะเป็นเรือ่งง่าย แต่จะกนิอย่างไรให้น�า้หนกัลดนีส่ ิไม่ง่ายอย่างทีค่ดิ 
แต่ลองดูมั้ยละว่าถ้าคุณควบคุมอาหารตามค�าแนะน�าของหนังสือเล่มนี้ คุณจะสามารถลด 
น�้าหนักได้โดยไม่ต้องทนทรมานกับการอดอาหาร แถมยังแข็งแรง และสุขภาพดีขึ้นอีก 
ต่างหาก

50 เมนอูาหารลดน�า้หนกั มเีคลด็ (ไม่) ลบัของสตูรอาหารลดน�า้หนกัมาบอก  หนงัสอื 
เล่มนีใ้ห้ภาพรวมของปัญหาน�า้หนกัตวัและความอ้วน ความเสีย่งต่อการเกดิโรคต่าง ๆ  ความรู้ 
เรือ่งโภชนาการกบัการลดน�า้หนกั และหวัใจส�าคญัคอื 50 เมนอูำหำรพลงังำนต�ำ่ลดน�ำ้หนกั
ซึง่แบ่งเป็นสองกลุม่ใหญ่ ๆ  คอื อาหารเช้า 10 เมน ูและอาหารกลางวนั+เยน็ 40 เมน ู ทกุเมนู 
มีการวิเคราะห์พลังงานและคุณค่าทางโภชนาการ รวมถึงบอกจุดเด่นว่าพิเศษกว่าเมนูทั่วไป 
อย่างไร  ที่ส�าคัญคือ ท�าง่าย และอร่อย 

50 เมนูอาหารลดน�้าหนัก เขียนโดยคุณรุ่งรัตน์ แจ่มจันทร์ และ อ. ริญ เจริญศิริ 
นักวิชาการของสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดท�าขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง 
ส�านักพิมพ์สารคดีกับสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นองค์กรที่มีความ 
ช�านาญด้านสาธารณสุขและการแพทย์ และเป็นแหล่งรวมของผู้ทรงคุณวุฒิในด้านอาหาร 
และโภชนาการของประเทศไทย มจีดุประสงค์ให้เป็นคูม่อืดแูลสขุภาพตนเองอย่างมคีวามสขุ 
ด้วยอาหาร

ส�านกัพมิพ์ขอขอบคณุสถาบนัโภชนาการ มหาวทิยาลยัมหดิล ทีใ่ห้ความไว้วางใจส�านกั 
พิมพ์สารคดีจัดท�าหนังสือชุดนี้  คุณศิริพร โกสุม คุณชลธร เหมทานนท์ ผู้ช่วยประสานงาน 
อย่างดีในเรื่องต่าง ๆ   ทีมงานประกอบอาหารที่ช่วยปรุงอาหารอร่อย ๆ  ให้ทีมงานสารคดีได้ 
ถ่ายภาพ  และสุดท้ายขอขอบคุณคุณรุ่งรัตน์ แจ่มจันทร์ และ อ. ริญ เจริญศิริ ที่ถ่ายทอด 
ความรู้เรื่องโภชนาการกับการลดน�้าหนักได้น่าอ่าน เข้าใจง่าย 

 
ส�านักพิมพ์สารคดี
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5 0  เ ม นู อ า ห า ร ล ด นํ้ า ห นั ก004

ค� า นิ ย ม

ปัญหาโรคไม่ตดิต่อเรือ้รงันบัเป็นปัญหาสาธารณสขุทีส่�าคญัของประเทศไทย 
ซึ่งขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จนมีผลกระทบอย่างสูงต่อคุณภาพชีวิตของประชากรและความ 
มั่นคงของระบบประกันสุขภาพของประเทศ  ทั้งนี้ปัญหาน�้าหนักเกินและโรคอ้วนนับเป็น 
สาเหตุเริ่มต้นของโรคดังกล่าว  นอกเหนือจากการใช้ยาในการรักษา อาหารเป็นเครื่องมือ 
ที่มีผลทั้งในเชิงป้องกันและบ�าบัด อาหารที่มีคุณค่าโภชนาการเหมาะสมช่วยลดความเสี่ยง 
ของโรค รวมทั้งอาการของโรคได้

คุณรุ่งรัตน์ แจ่มจันทร์ และคุณริญ เจริญศิริ เป็นนักวิชาการของสถาบันโภชนาการ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาที่แตกต่างกัน ได้ร่วมกันจัดท�าหนังสือ 
50 เมนูอาหารลดน�้าหนัก ขึ้น โดยใช้องค์ความรู้ด้านคหกรรมศาสตร์ร่วมกับโภชนาการ 
ในการให้ความรู้อย่างง่ายด้านโภชนาการกับประชาชนทั่วไปและต�ารับอาหารที่มีคุณค่า 
โภชนาการเหมาะสมและง่ายต่อการเตรียม เหมาะกับวิถีชีวิตในปัจจุบัน

ผมจงึขอขอบคณุนกัวชิาการทัง้สองท่านทีไ่ด้สร้างผลงานซึง่เป็นประโยชน์กบัประชาชน 
ทั่วไป และหวังว่าผู้อ่านจะได้รับสาระประโยชน์ตามที่ผู้เขียนคาดหวัง เพื่อประโยชน์กับ 
สุขภาพตนเองต่อไป

       

  รองศาสตราจารย์วิสิฐ จะวะสิต
  ผู้อ�านวยการสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
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รุ่ ง รั ต น์  แ จ่ ม จั น ท ร์  แ ล ะ  ริ ญ  เ จ ริ ญ ศิ ริ 005

จ า ก  ผู้ เ ขี ย น

ปัจจบุนัคนไทยมภีาวะน�า้หนกัตวัเกนิและอ้วนมากขึน้ ทัง้นีอ้าจเนือ่งจากวถิี 
ชวีติในการบรโิภคอาหารเปลีย่นแปลงไป โดยบรโิภคอาหารกลุม่แป้ง น�้าตาล และไขมนั ซึง่ให้ 
พลงังานสงูเพิม่มากขึน้ ขณะทีบ่รโิภคอาหารกลุม่ผกัและผลไม้ลดลง ในหนงัสอืเล่มนีไ้ด้กล่าว 
ถึงความไม่สมดุลของพลังงานที่มีผลท�าให้น�้าหนักตัวเปลี่ยนแปลง ความเสี่ยงของการ 
มีน�้าหนักตัวเกินและความอ้วนต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรังต่าง ๆ วิธีประเมินภาวะน�้าหนักตัวว่า 
เหมาะสมกบัความสงูหรอืไม่ การมนี�า้หนกัตวัเกนิและความอ้วนจะวดัหรอืประเมนิได้อย่างไร 
จะจัดการกับการมีน�า้หนักตัวเกินและความอ้วนอย่างไรให้เหมาะสมและไม่เป็นอันตรายต่อ 
สุขภาพ โดยเนื้อหาภายในเล่มจะเน้นการลดน�้าหนักตัวโดยปรับเปลี่ยนและควบคุมอาหาร 
ด้วยการใช้อาหารพลังงานต�่า นอกจากนี้ยังมีข้อแนะน�าในการปรุงและประกอบอาหาร 
พลังงานต�่า หลักการจัดเมนูอาหารพลังงานต�่าวันละ 1,200 และ 1,500 กิโลแคลอรี 
รวมทั้งตัวอย่างการจัดเมนูอาหาร 1,200 กิโลแคลอรี  ที่ส�าคัญคือมีเมนูอาหารพลังงานต�่า 
50 เมนูให้ผู้ที่ต้องการลดน�้าหนักตัวน�าไปใช้และลองท�ารับประทาน

ทางคณะผูจ้ดัท�าหวงัว่าหนงัสอืเล่มนีจ้ะเป็นประโยชน์ต่อผูท้ีต้่องการลดน�า้หนกัตวั หรอื 
ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรังต่าง ๆ ที่เกิดจากการมีน�้าหนักตัวเกิน คนรักสุขภาพ 
และประชาชนทั่วไปที่ต้องการแนวทางปรุงและจัดอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย  คณะ 
ผูเ้ขยีนขอขอบคณุ รศ. ดร. รชัน ีคงคาฉยุฉาย และ ผศ. ดร. พรรตัน์ สนิชยัพานชิ ทีใ่ห้การ 
สนับสนุนและช่วยเหลือให้มีหนังสือเล่มนี้  รศ. ดร. ประไพศรี ศิริจักรวาล ที่ได้ช่วยตรวจ 
ทานเนื้อหาให้มีความถูกต้องและสมบูรณ์  คุณศิริพร โกสุม คุณชลธร เหมทานนท์ และ 
คณุจกัรพล คนเทีย่ง ทีช่่วยเหลอือ�านวยความสะดวกและตดิต่อประสานงานต่าง ๆ  ให้การจดั 
ท�าหนงัสอืเล่มนีส้�าเรจ็เรยีบร้อยลงได้ และสดุท้ายขอขอบคณุสถาบนัโภชนาการ มหาวทิยาลยั 
มหิดล ที่เอื้ออ�านวยให้การท�างานและจัดท�าหนังสือเล่มนี้ส�าเร็จลุล่วงด้วยดี

            (รุ่งรัตน์ แจ่มจันทร์)        (ริญ เจริญศิริ)
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ปัญหาน�้าหนักตัวเกินและความอ้วน
บทน�า

ความไม่สมดุลของพลังงานกับน�้าหนักตัว

การประเมินภาวะน�า้หนักตัวเกินและความอ้วน

ความเสี่ยงของการมีน�้าหนักตัวเกินและความอ้วน

การจัดการกับการมีน�า้หนักตัวเกินและความอ้วน

การลดน�้าหนักโดยวิธีการปรับเปลี่ยนและควบคุมอาหาร

โภชนาการกับการลดน�้าหนัก
สารอาหารที่จ�าเป็นต่อร่างกาย

หมวดอาหาร

อาหารพลังงานต�่า

ใยอาหาร

หลักการปรุงและประกอบอาหารพลังงานต�่า

การจัดเมนูอาหารพลังงานต�่าในแต่ละวัน 

ตัวอย่างการจัดเมนูอาหาร 1,200 กิโลแคลอรี

50 เมนูอาหารพลังงานต�่าลดน�้าหนัก
อาหารเช้า

 เมนูต้ม

 เมนูผัด

 เมนูอาหารจานเดียว

อาหารกลางวัน+เย็น

 เมนูแกง/ฉู่ฉี่

 เมนูต้ม/ตุ๋น/นึ่ง

 เมนูย�า/ลาบ/น�้าพริก

 เมนูผัด

 เมนูอาหารจานเดียว

ภาคผนวก
บรรณานุกรม

ดัชนี
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ปัญหา
น�้าหนักตัวเกินและความอ้วน

ตวั
อย
่าง



08 5 0  เ ม นู อ า ห า ร ล ด นํ้ า ห นั ก

บทน�า

ปัจจุบันคนไทยมีภาวะน�า้หนักตัวเกินและอ้วนมากขึ้นโดยเพิ่มจ�านวนขึ้นเรื่อย ๆ  ใน 

แต่ละปี  การส�ารวจสุขภาพประชาชนไทยครั้งที่ 1-4 ในปี 2534, 2540, 2547 

และ 2552 พบว่าคนไทยอายุ 18 ปีขึ้นไปมีน�้าหนักตัวเกิน (BMI > 25 กก./ม.2) 

ร้อยละ 18.2, 24.1, 28.1 และ 36.5 และอ้วน (BMI > 30 กก./ม.2) ร้อยละ 3.5, 

5.8, 6.9 และ 9.0 ตามล�าดับ โดยการส�ารวจในปี 2552 พบความชุกของภาวะ 

น�้าหนักตัวเกินและอ้วน (BMI > 25 กก./ม.2) ในประชาชนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป 

เป็นเพศชายร้อยละ 28.3 และเพศหญิงร้อยละ 40.7 โดยความชุกสูงสุดอยู่ใน 

กลุ่มอายุ 45-59 ปี

ปัญหาน�้าหนักตัวเกินและความอ้วน 

ยังเพิ่มความเสี่ยงและน�าไปสู่การเกิดโรค 

ไม่ติดต่อเรื้อรังต่าง ๆ เช่น เบาหวาน ความ 

ดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรค 

มะเร็งบางชนิด ฯลฯ  สาเหตุของการมี 

น�้าหนักตัวเกินและความอ้วนอาจเกิดจาก 

หลายปัจจยั แต่สาเหตสุ่วนใหญ่คอืมกัได้รบั 

พลังงานจากอาหารเกินความต้องการของ 

ร่างกายที่จะใช้ในแต่ละวัน โดยทุก 7,000 

กิโลแคลอรีที่ได้รับเกินมาจะถูกเปลี่ยนเป็น 

ไขมนัสะสมตามส่วนต่าง ๆ  ของร่างกาย และ 

ท�าให้น�้าหนักตัวเพิ่มขึ้น 1 กิโลกรัม ดังนั้น 

เพือ่เป็นการเฝ้าระวงั คนเราจงึควรชัง่น�า้หนกั 

อย่างสม�า่เสมอ ว่าเปลีย่นแปลงจากเดมิหรอื 

ไม่ มากน้อยแค่ไหน รวมทั้งต้องประเมิน 

น�้าหนักตัวว่าเหมาะสมกับความสูงหรือไม่ 

เพื่อใช้บ่งชี้ว่าน�้าหนักตัวมากเกินกว่าที่ควร 

เป็นหรือไม่ จะได้หาวิธีจัดการกับน�้าหนัก 

ส่วนเกินนั้น เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง 

ของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังต่าง ๆ ที่อาจ 

มีผลต่อสุขภาพ
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เมื่อคนเราได้รับพลังงานจากอาหารพอ ๆ  กับพลังงานที่ใช้ไปในแต่ละวัน จะท�าให้มี 

น�า้หนกัตวัคงที ่ ถ้าเมือ่ไรทีร่บัประทานอาหารมากเกนิไป ขณะทีใ่ช้พลงังานเท่าเดมิ 

จะท�าให้น�า้หนกัตวัเพิม่ขึน้ แต่ถ้ารบัประทานอาหารน้อยกว่าการใช้พลงังาน จะท�าให้ 

น�า้หนักตัวลดลง ดังนั้นความไม่สมดุลของพลังงานจึงมีสองลักษณะ คือ

ความไม่สมดุลของ
พลังงานกับน�้าหนักตัว

2

1 เมื่อคนเราได้รับพลังงาน
จากอาหารมากกว่าทใช้ไป
การกินคาร์โบไฮเดรตมากเกินไป พลังงาน 

ส่วนเกินจะถูกเปลี่ยนเป็นไขมันเก็บสะสม 

ในร่างกาย โดยหลังจากการย่อยกลูโคส 

จะถกูน�าไปเกบ็ในรปูของไกลโคเจนทีต่บัและ 

กล้ามเนื้อ เมื่อแหล่งของไกลโคเจนถูกเก็บ 

จนเต็ม กลูโคสส่วนเกินจะถูกน�าไปใช้เป็น 

พลังงานแทนที่การใช้ไขมันของร่างกายเป็น 

แหล่งของพลังงาน ไขมันจึงสะสมตามส่วน

ต่าง ๆ  ของร่างกายได้มากขึ้น 

การกินไขมันมากเกินไป หลังจากการ 

ย่อยกรดไขมันจะถูกส่งไปยังเนื้อเยื่อไขมัน 

เพื่อเก็บไว้ใช้เป็นแหล่งของพลังงาน ดังนั้น 

ไขมันส่วนเกินจากอาหารจึงสะสมตามส่วน 

ต่าง ๆ ของร่างกายได้ง่าย โดยไม่มีการน�า 

ี่

ออกมาใช้ ท�าให้ร่างกายมีไขมันและน�้าหนัก 

ตัวเพิ่มขึ้น

การกินโปรตีนมากเกินไป หลังจาก 

การย่อยกรดอะมิโนจะถูกน�าไปใช้สร้าง 

โปรตีนต่าง ๆ ในร่างกาย หรือถูกใช้เป็น 

พลังงาน  เมื่อเหลือใช้โปรตีนจะถูกเปลี่ยน 

เป็นไตรกลีเซอไรด์ และเก็บไว้ในเซลล์ไขมัน 

ซึ่งจะท�าให้เซลล์ไขมันใหญ่ขึ้นและเพิ่ม 

น�า้หนักตัวเช่นกัน

เมื่อคนเราได้รับพลังงาน
จากอาหารน้อยกว่าทใช้ไป
โดยทั่วไปร่างกายต้องการพลังงานเพื่อให้ 

สามารถท�างานได้ตามปกติ รวมทั้งใช้ใน 

ี่
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กิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจ�าวัน ซึ่งแหล่ง 

ของพลังงานคือจากอาหารที่รับประทาน 

วันละหลาย ๆ มื้อ เมื่ออาหารไม่เพียงพอ 

ร่างกายจะน�าแหล่งพลังงานที่สะสมไว้ คือ 

คาร์โบไฮเดรต (ไกลโคเจน) และไขมัน ตาม 

เนื้อเยื่อออกมาใช้ หลังจากนั้นจะน�าโปรตีน 

มาใช้ด้วย

ในภาวะการอดอาหารระยะแรก ร่างกาย 

จะน�ากลูโคสจากไกลโคเจนที่ตับและกล้าม 

เนื้อมาใช้เป็นแหล่งของพลังงาน หลังจาก 

ใช้กลูโคสจนหมด น�้าตาลในเลือดที่ลดลง 

จะส่งสัญญาณให้ร่างกายสลายกรดไขมันใน 

เนื้อเยื่อไขมันใช้เป็นพลังงานต่อไป

เมือ่ภาวะอดอาหารด�าเนนิต่อไป เซลล์ 

ส่วนใหญ่ภายในร่างกายจะอาศัยพลังงาน 

จากการเผาผลาญกรดไขมัน อย่างไรก็ตาม 

เซลล์สมองและระบบประสาท รวมทัง้เซลล์ 

เม็ดเลือดแดงต้องอาศัยกลูโคสเป็นแหล่ง 

พลังงาน ไม่สามารถใช้กรดไขมันได้ โดย 

ทั่วไประบบประสาทใช้กลูโคสมากกว่าครึ่ง 

หนึ่งของกลูโคสทั้งหมดที่ร ่างกายใช้เป็น 

แหล่งของพลังงานในแต่ละวัน (ประมาณ 

400-600 กิโลแคลอรี)

เนื่องจากไขมันไม่สามารถให้กลูโคส 

แก่เซลล์สมอง เซลล์ประสาท และเมด็เลอืด 

แดง ดังนั้นระหว่างช ่วงอดอาหารหรือ 

ร่างกายได้พลังงานจากอาหารไม่เพียงพอ 

ร่างกายจึงสลายเนื้อเยื่อโปรตีนเป็นกรด 

อะมิโน แล้วเข้ากระบวนการเปลี่ยนให้เป็น 

กลูโคส โดย 2-3 วันแรก โปรตีน (กรด 

อะมิโน) ในร่างกายจะเป็นแหล่งที่ให้กลูโคส 

แก่เซลล์ดงักล่าวร้อยละ 90 และกลเีซอรอล 

เป็นแหล่งให้กลูโคสร้อยละ 10  ถ้าการสูญ 

เสยีโปรตนียงัคงด�าเนนิต่อไป ร่างกายจะปรบั 

ตัวเพื่อใช้ไขมันเป็นแหล่งพลังงานของเซลล์ 

สมองบางส่วน โดยการผลติคโีตนบอด ี(ke- 

tone body) จากกรดไขมัน  อย่างไรก็ตาม 

เซลล์สมองอีกส่วนหนึ่งใช้ได้เฉพาะกลูโคส 

เป็นแหล่งพลงังาน ดงันัน้ร่างกายยงัคงสลาย 

โปรตีนเป็นกลูโคส หลังจากนั้นร่างกายจะ 

ปรับตัวใช้พลังงานลดลง (เพื่อให้ด�ารงชีวิต 

อยู่ได้) โดยลดการท�างานของอวัยวะต่าง ๆ 

เพื่อสงวนแหล่งไขมันและโปรตีนที่เป็นส่วน 

ประกอบของเนื้อเยื่อไว้  อันตรายของการ 

อดอาหารคือร่างกายสูญเสียกล้ามเนื้อและ 

โปรตีนที่เป็นส่วนประกอบของอวัยวะต่าง ๆ  

(lean tissue) ภมูต้ิานทานโรคลดลง อณุห- 

ภูมิร่างกายต�่าลง ระบบความเป็นกรด-ด่าง 

ของร่างกายเสียสมดุล

ดังนั้นส�าหรับบุคคลที่ต้องการลดน�้า 

หนัก การอดอาหารไม่ใช่สิ่งควรท�า เพราะ 

ร่างกายจะสูญเสียกล้ามเนื้อและโปรตีน 

มากกว่าร้อยละ 50 ในช่วงสัปดาห์แรก  ใน 

ระยะยาวการลดอาหารในปรมิาณพอเหมาะ 

จะช่วยให้ร่างกายน�าไขมันมาใช้เป็นแหล่ง 

พลังงานส่วนใหญ่ ขณะที่ร่างกายสามารถ 

สงวนกล้ามเนือ้และโปรตนีไว้ได้มากกว่าการ 

อดอาหารในปริมาณมากเกินไปเพื่อให้น�้า 

หนักตัวลดลงอย่างรวดเร็วตวั
อย
่าง
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การประเมินภาวะ
น�้าหนักตัวเกินและความอ้วน

การจะตัดสินว่ามีน�า้หนักตัวเกินหรืออ้วนต้องประเมินว่ามีน�า้หนักตัวเหมาะสมกับ 

ความสงูหรอืไม่ ซึง่ประเมนิได้หลายวธิ ีเช่นการใช้วธิง่ีาย ๆ  โดยค�านวณจากความสงู 

ดังนี้

ถ้าเปรียบน�้าหนักของการ 

ค�านวณสองวิธี น�้าหนักตัว 70 

กิโลกรัม น่าจะเหมาะสมกับผู้มี 

โครงร่างใหญ่ นักกีฬา หรือผู ้ใช้ 

แรงงานมาก ๆ  เพราะบคุคลเหล่านี้ 

จะมีมวลกล้ามเนื้อมากกว่าไขมัน 

(ในปริมาณที่เท่ากันกล้ามเนื้อมี 

น�้าหนักมากกว่าไขมัน)  ส่วน 

น�า้หนกั 63 กโิลกรมั น่าจะเหมาะ 

สมกับผู ้ ใช ้แรงงานน้อย เช่นผู ้ 

ตวัเกนิมากน้อยแค่ไหนทีจ่ะเรยีกว่ามนี�า้หนกั 

ตัวเกินหรืออ้วน ดังนั้นจึงมีการน�าค่าดัชนี 

มวลกาย (body mass index หรอื BMI) มา 

ใช้ประเมินว่าน�้าหนักตัวน้อยไป พอเหมาะ 

มากเกินหรืออ้วนไปหรือไม่ โดยดัชนีมวล 

กายเป็นการอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง 

หญิง  =  ความสูงเป็นเซนติเมตร-100 (10% ของผลลบ)
ชาย  =  ความสูงเป็นเซนติเมตร-100 หรือ
หญิง  =  ความสูง (เซนติเมตร)-100x0.8
ชาย  =  ความสูง (เซนติเมตร)-100x0.9
น�้าหนักที่ค�านวณได้ คือ น�้าหนักตัวมาตรฐาน (ideal body weight; IBW) มี 
หน่วยเป็นกิโลกรัม เช่น ผู้ชายสูง 170 เซนติเมตร ควรมีน�้าหนักตัว = 170-100 
= 70 กิโลกรัม หรือผู ้ชายสูง 170 เซนติเมตร ควรมีน�้าหนักตัว = 170-100 
= 70x0.9 = 63 กิโลกรัม

ท�างานนั่งโต๊ะ

วิธีการดังกล่าวข้างต้นบอกได้เพียงว่า 

น�า้หนกัตวัมาตรฐานทีเ่หมาะสมกบัความสงู 

ควรเป็นเท่าไร แต่ไม่อาจบอกได้ว่า น�้าหนัก 

ตวัทีน้่อยกว่าหรอืมากกว่าน�า้หนกัตวัมาตร- 

ฐานจะมผีลอย่างไรต่อสขุภาพ  การมนี�า้หนกั 

ตวั
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ดัชนีมวลกาย (BMI)    น�้าหนักตัว (กิโลกรัม)
    ส่วนสูง (เมตร)2

เช่น ถ้ามีน�้าหนักตัว 74 กิโลกรัม สูง 160 เซนติเมตร มีดัชนีมวลกาย ดังนี้
ดัชนีมวลกาย (BMI)     74 กก.            28.9 กก./ม.2

  1.60x1.60 ม.

เกณฑ์ในการประเมิน คือ
BMI น้อยกว่า 18.5 กก./ม.2  คือภาวะที่ร่างกายมีน�้าหนักตัวน้อยเกินไป
18.5-22.9 กก./ม.2     อยู่ในช่วงน�้าหนักตัวปกติ
23.0-24.9 กก./ม.2     อยู่ในภาวะท้วม
25.0-29.9 กก./ม.2     คือภาวะการมีน�้าหนักตัวเกิน
30.0 กก./ม.2 ขึ้นไป     ถือว่าเป็นโรคอ้วน

คนที่มีค่า BMI ในช่วง 18.5-22.9 

กก./ม.2 จะมีความเสี่ยงทางด้านสุขภาพ 

น้อยกว่ากลุม่อืน่ โดยความเสีย่งจะเพิม่มาก 

ขึ้นในกลุ่มที่มีค่า BMI น้อยกว่า 18.5 หรือ 

มากกว่า 22.9 กก./ม.2 โดยเฉพาะคนที่ 

มีค่า BMI สูง ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ 

ติดต่อเรื้อรัง เช่น เบาหวาน ความดันโลหิต 

สูง ฯลฯ ก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้น

อย่างไรกต็ามผูท้ีม่มีวลกล้ามเนือ้มาก 

เช่น นักกีฬา คนที่เล่นกล้าม อาจค�านวณ 

ค่า BMI ได้สูงกว่าจริง ท�าให้ดูเหมือนว่ามี 

น�้าหนักตัวและไขมันมาก (ทั้งที่เป็นน�า้หนัก 

ของกล้ามเนื้อ)  ขณะที่ผู ้สูงอายุซึ่งมีการ 

สญูเสยีมวลกล้ามเนือ้ไปตามวยั อาจค�านวณ 

ค่า BMI ได้ต�่ากว่าจริง จึงควรต้องระวังใน 

การแปลผลของกลุ่มคนเหล่านี้ด้วย

น�้าหนักและส่วนสูง ที่เกี่ยวข้องกับปริมาณ 

ไขมันในร่างกายและความเสี่ยงต่อการเกิด 

โรคจากการมีน�้าหนักที่ไม่เหมาะสมนั้น

ค่าดัชนีมวลกาย (body mass index 

หรือ BMI) ค�านวณจากการใช้น�้าหนักตัว 

นอกจากนีก้ารวดัเส้นรอบเอว (waist 

circumference) ยังเป็นตัวบ่งชี้ถึงการมี 

ไขมนัสะสมในร่างกายบรเิวณเอวหรอืทีเ่รยีก 

ว่าภาวะอ้วนลงพงุ ทีอ่าจเพิม่ความเสีย่งต่อ 

การเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังต่าง ๆ ด้วย โดย 

ผู้หญิงที่มีเส้นรอบเอวมากกว่า 80 เซน- 

ติเมตร (32 นิ้ว) และผู้ชายที่มีเส้นรอบเอว 

มากกว่า 90 เซนติเมตร (36 นิ้ว) จะมี 

ปัญหาสขุภาพมากกว่าผูท้ีม่เีส้นรอบเอวน้อย 

กว่า  ปัจจุบันการวินิจฉัยอ้วนลงพุงอาจใช้ 

การวัดเส้นรอบเอวที่ความยาวเกินครึ่งหนึ่ง 

ของส่วนสงูของตวัเองในการตดัสนิภาวะอ้วน 

ลงพุงได้ เช่น ผู้หญิงสูง 155 เซนติเมตร 

เส้นรอบเอวไม่ควรเกิน 77.5 เซนติเมตร 

(31 นิว้) ถ้ามากกว่าถอืว่ามภีาวะอ้วนลงพงุ

เป็นกิโลกรัมหารด้วยส่วนสูงที่วัดเป็นเมตร 

ยกก�าลงัสอง ซึง่ใช้ได้ทัง้ผูห้ญงิและผูช้าย ดงั 

สูตรต่อไปนี้

=

= =
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ความเสี่ยง
ของการมีน�้าหนักตัวเกินและความอ้วน

นอกจากนี้การมีน�้าหนักตัวเกินหรือ 

อ้วนยังเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบา- 

หวานชนิดที่ 2 มากกว่าคนน�้าหนักปกติ 

สามเท่า และจะเห็นว่าคนไข้เบาหวานมักมี 

น�้าหนักตัวเกินหรืออ้วนเป็นส่วนใหญ่โดย 

สาเหตหุนึง่ของการเกดิเบาหวานคอื ร่างกาย 

เกิดการดื้อต่อฮอร์โมนอินซูลิน (insulin 

น�า้หนกัตวัเกนิหรอืความอ้วนเป็นปัจจยัทีม่ส่ีวนท�าให้เป็นโรคความดนัโลหติสงูมาก 

กว่าครึ่งหนึ่งของสาเหตุทั้งหมด และเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจวายและ 

เส้นเลือดในสมองแตก บ่อยครั้งที่การลดน�้าหนักเพียงอย่างเดียวสามารถท�าให้ 

ความดันกลับคืนเป็นปกติได้

BMI รอบเอว   36 นิ้ว (ผู้ชาย)
หรือ   32 นิ้ว (ผู้หญิง)

รอบเอว   36 นิ้ว (ผู้ชาย)
หรือ   32 นิ้ว (ผู้หญิง)

18.5 หรือน้อยกว่า ความเสี่ยงต�า่ (แต่ความเสี่ยง
ของปัญหาสุขภาพอื่นเพิ่มขึ้น)

ความเสี่ยงทั่ว ๆ  ไป

18.5-22.9 (ปกติ) ความเสี่ยงทั่ว ๆ  ไป ความเสี่ยงเพิ่มขึ้น

มากกว่า 23 (มีความเสี่ยง)

23-24.9 (น�้าหนักเกิน) ความเสี่ยงเพิ่มขึ้น ความเสี่ยงปานกลาง

25-29.9 (อ้วนระดับ 1) ความเสี่ยงปานกลาง ความเสี่ยงสูง

มากกว่า 30 (อ้วนระดับ 2) ความเสี่ยงสูง ความเสี่ยงสูงมาก

ตารางที่ 1 การประเมินความเสี่ยงของการเกิดโรคเบาหวาน
ความดันโลหิตสูง และโรคหัวใจ จากค่า BMI และเส้นรอบเอว

ที่มำ : IASO International Association for the Study of Obesity.  Redefining obesity 
and its treatment, February, 2000

จากตารางที่ 1 จะเห็นว่า ยิ่งมีค่าดัชนีมวลกายหรือ BMI สูง ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อ 

การเกดิโรคไม่ตดิต่อเรือ้รงัสงู และถ้าทัง้ค่า BMI และเส้นรอบเอวมาก หมายถงึมไีขมนัสะสม 

ในร่างกาย โดยเฉพาะทีร่อบ ๆ  เอวมาก (ภาวะอ้วนลงพงุ) โอกาสเกดิโรคเหล่านีก้จ็ะยิง่มาก
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ดังนั้นการรักษาโรคอ้วนหรือการลด 

น�้าหนักตัวจึงควรเน้นที่การลดพลังงานที่ 

ได้รับจากอาหารลง ซึ่งอาจท�าได้โดยปรับ 

เปลี่ยนอาหาร การใช้ยาเพื่อให้ความอยาก 

อาหารลดลง หรอืการผ่าตดั ขึน้อยูก่บัความ 

รนุแรงของความอ้วนและโรคแทรกซ้อน  วธิี 

การรักษาจะพิจารณาตามความเสี่ยงของ 

แต่ละบุคคล ผู้ที่มีน�้าหนักตัวมากหรืออยู่ใน 

เกณฑ์อ้วนมาก และเสี่ยงต่อโรคแทรกซ้อน 

สูง อาจจ�าเป็นต้องลดน�้าหนักตัวอย่าง 

รวดเร็ว คนไข้ประเภทนี้อาจต้องใช้ยาหรือ 

การผ่าตดั ซึง่ต้องอยูใ่นความดแูลของแพทย์ 

ส�าหรับบุคคลที่มีน�้าหนักตัวเกินหรืออ้วน 

ไม่มาก และความเสี่ยงของโรคที่เกิดจาก 

น�้าหนักตัวเกินไม่มาก อาจลดน�้าหนักตัว 

แบบค่อยเป็นค่อยไป โดยการลดพลังงาน 

จากอาหาร

นอกจากนี้การเพิ่มการใช้พลังงาน

ของร่างกาย เช่น ออกก�าลังกาย ก็เป็นอีก 

ทางเลือกของการลดน�้าหนักตัว  การลด 

พลังงานจากอาหารลงโดยควบคุมคุณภาพ 

และปริมาณอาหาร รวมทั้งการออกก�าลัง 

การที่ร่างกายมีน�้าหนักตัวเปลี่ยนแปลง 

มักเกิดจากความไม่สมดุลของพลังงาน 

โดยอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของ 

พลังงานที่ได้รับจากอาหารหรือการใช้ 

พลังงานของร่างกาย น�าไปสู่น�้าหนักตัว 

ทีเ่พิม่ขึน้หรอืลดลงได้ ถงึแม้ว่าความอ้วน 

จะเกิดจากหลายเหตุปัจจัย แต่สาเหตุ 

หลักมักเกิดจากการได้รับพลังงานจาก 

อาหารมากกว่าการใช ้พลังงานของ 

ร่างกาย

resistance) ซึง่เป็นฮอร์โมนทีน่�าน�า้ตาล 

จากกระแสเลอืดเข้าสูเ่ซลล์ โดยฮอร์โมน 

ดังกล่าวท�างานผิดปกติไม่สามารถน�า 

น�้าตาลเข้าสู่เซลล์ได้ ท�าให้มีน�้าตาลอยู่ 

ในกระแสเลือดมาก  มีการศึกษาวิจัยที่ 

ผ่านมาพบว่า การดือ้ต่อฮอร์โมนอนิซลูนิ 

มีความสัมพันธ์กับความอ้วนอย่างสูง 

และทัง้สองปัจจยัเป็นสาเหตขุองการเกดิ 

เบาหวาน  การลดน�า้หนกัตวัท�าให้อาการ 

โรคเบาหวานดีขึ้น ร่างกายสามารถใช้ 

อินซูลินและน�าน�้าตาลเข้าสู่เซลล์ได้ดีขึ้น 

น�้าตาลในเลือดจึงลดลง

นอกจากเบาหวานและความดัน 

โลหิตสูงแล้ว ผู้ที่มีน�้าหนักตัวเกินหรือ 

อ้วนยังเพิ่มความเสี่ยงต่อการมีไขมันใน 

เลอืดสงู โรคหวัใจและหลอดเลอืด ภาวะ 

หยุดหายใจขณะหลับ (sleep apnea) 

โรคข้อเสือ่ม (osteoarthritis) มะเรง็บาง 

ชนิด เกาต์ โรคถุงน�้าดี นิ่วในไต ปัญหา 

ของระบบทางเดินหายใจเนื่องจากการ 

หายใจผิดปกติ
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การจัดการ
กับการมีน�า้หนักตัวเกินและความอ้วน

น�า้หนกัตวัของผูท้�ากจิกรรม  ยิง่ใช้เวลานาน 

และเป็นกิจกรรมที่หนัก ยิ่งใช้พลังงานมาก 

และถ้ามีน�้าหนักของร่างกายมาก ยิ่งต้องใช้ 

พลังงานเคลื่อนไหวมากขึ้น

วิธีการลดน�า้หนักที่เหมาะสม
ส�าหรับบุคคลทั่ว ๆ ไปที่มีน�้าหนักตัวเกิน 

ไม่มาก และไม่มีความเสี่ยงในเรื่องสุขภาพ 

จนต้องลดน�้าหนักอย่างเร่งด่วน การลดน�้า 

หนักที่จะประสบผลส�าเร็จในระยะยาว คือ 

ตั้งเป้าหมายในการลดน�้าหนักให้เหมาะสม 

ประมาณ 5-10 กิโลกรัมใน 1 ปี โดยเลือก 

อาหารที่ให้พลังงานต�่า แต่มีคุณค่าโภชนา- 

การสูง ออกก�าลังกายสม�่าเสมอ จะช่วย 

รกัษาน�า้หนกัตวัทีล่ดไว้ได้ และเป็นประโยชน์ 

ต่อสุขภาพมากกว่าการพยายามลดน�า้หนกั 

ตัวอย่างรวดเร็ว โดยการกินอาหารที่ ไม ่ 

สมดลุตามค�าโฆษณา (fad diet)  การลดน�า้ 

หนักส่วนเกินได้ แม้จะยังเกินจากมาตรฐาน 

อยู ่ สามารถควบคุมเบาหวาน ลดความ 

เสี่ยงของโรคหัวใจ ทั้งนี้เนื่องจากการลด 

น�้าหนักจะช่วยลดความดันโลหิตและลด 

ไขมันในเลือดซึ่งเป็นสาเหตุของโรคหัวใจได้

ความส�าเร็จของการลดน�้าหนักไม่ได้ 

อยูท่ีป่รมิาณน�า้หนกัทีล่ดลง แต่อยูท่ีส่ขุภาพ 

ดีขึ้น ดังนั้นการตั้งเป้าหมายลดน�้าหนักที่ 

เหมาะสมจะท�าให้มกี�าลงัใจ การตัง้เป้าหมาย 

สูงเกินไป ซึ่งท�าได้ยาก จะท�าให้หมดก�าลัง 

ใจและล้มเหลวได้ง่าย  การตัง้เป้าหมายทีเ่ป็น 

ไปได้ เช่น

  จะลดน�้าหนักให้ได้ร้อยละ 10 

ภายในเวลา 6 เดือน

  รกัษาน�า้หนกัทีล่ดลงให้ได้ในระยะ 

ยาว

  ถ้าลดน�า้หนกัไม่ได้ตามเป้าหมาย 

ในข้อ 1 อย่างน้อยพยายามไม่ให้น�า้หนกัตวั 

เพิ่มมากขึ้นจากเดิม

กาย (ซึ่งถือเป็นการปรับ 

เปลี่ยนพฤติกรรม) จะช่วย 

ให้การลดน�้าหนักตัวประสบ 

ผลส�าเรจ็ในระยะยาวได้มาก 

ขึน้  ภาคผนวกที ่1 จะแสดง 

การใช้พลังงานของร่างกาย 

ในกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งการใช้ 

พลังงานจะขึ้นอยู ่กับระยะ 

เวลาทีท่�ากจิกรรมความหนกั 

เบาของกิจกรรม รวมทั้ง 

1

2

3

ตวั
อย
่าง



016 5 0  เ ม นู อ า ห า ร ล ด นํ้ า ห นั ก

การลดน�้าหนัก
โดยวิธีการปรับเปลี่ยนและควบคุมอาหาร

การลดพลังงานจากอาหาร
คุณสมบัติหลักของอาหารที่จะใช้ลดน�า้หนัก 

คือ ต้องให้พลังงานน้อยกว่าที่บุคคลนั้น 

ต้องการในการรกัษาน�า้หนกัให้คงที ่ถ้าจ�ากดั 

พลงังานจากอาหารมากเกนิไป ผูล้ดน�า้หนกั 

อาจได้สารอาหารไม่เพียงพอ ทั้งนี้การลด 

น�า้หนกัตวัอย่างรวดเรว็มกัจะสญูเสยีเนือ้เยือ่ 

เนื้อแดง (lean tissue) ลดกระบวนการ 

เผาผลาญของร่างกาย (BMR) และมักตาม 

มาด้วยน�้าหนักตัวที่เพิ่มอย่างเร็ว ท�าให้ 

ความตั้งใจลดน�้าหนักล้มเหลวได้ง่าย  การ 

ใช้อาหารในการลดน�้าหนักท�าได้โดยการลด 

พลังงานจากอาหาร ซึ่งส่วนมากจะแนะน�า 

ให้ลดน�า้หนกัอย่างช้า ๆ  โดยลดพลงังานจาก 

อาหารทีค่วรได้รบัลงประมาณ 500-1,000 

กิโลแคลอรี ส่งผลให้น�้าหนักลดลงประมาณ 

0.5-1 กิโลกรัมต่อสัปดาห์ น�้าหนักที่ลดลง 

จะเป็นกล้ามเนื้อ (fat free mass) ร้อยละ 

25 และไขมัน (fat mass) ร้อยละ 75  ใน 

ระยะแรกน�า้หนกัตวัจะลดลงเรว็ หลงัจากนัน้ 

สักระยะน�้าหนักจะลดช้าลง คือไม่เกินร้อย 

ละ 1 ของน�้าหนักตัวต่อสัปดาห์ เนื่องจาก 

ร่างกายมีการปรับตัวของการใช้พลังงาน 

พื้นฐานให้น้อยลง  ส�าหรับการลดพลังงาน 

จากอาหารลง 500-1,000 กิโลแคลอรี 

ควรลดน�า้หนกัตวัได้ประมาณร้อยละ 10 ใน 

เวลา 6 เดือน

การลดพลังงานจากอาหารที่จะไม่ให้ 

มีผลเสียต่อสุขภาพมีข้อแนะน�าว่า ส�าหรับ 

ผู้หญิงควรได้รับพลังงานอย่างน้อยวันละ 

1,200 กิโลแคลอรี และผู้ชายอย่างน้อย 

วันละ 1,500 กิโลแคลอรี หรือถ้าพิจารณา 

จากน�้าหนักตัว ผู้ที่มีน�้าหนักน้อยกว่า 114 

กิโลกรัม ควรได้รับพลังงานในช่วง 1,200- 

1,500 กิโลแคลอรีต่อวัน ขณะผู้มีน�้าหนัก 

114 กิโลกรัมขึ้นไป ควรได้รับพลังงาน 

1,500-1,800 กิโลแคลอรีต่อวัน
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ส่วนอาหารทีใ่ห้พลงังานน้อยกว่า 800 

กิโลแคลอรีต ่อวัน เรียกว่า อาหารที่ ให ้ 

พลงังานต�า่มาก (very low-calorie diets) 

ซึ่งถือว่ายากที่อาหารประเภทนี้จะช่วยให้ 

ประสบความส�าเร็จในการลดน�้าหนักระยะ 

ยาว และยังเป็นอันตรายต่อสุขภาพด้วย 

ผู้จ�าเป็นต้องใช้จึงควรอยู่ในความดูแลของ 

แพทย์

โดยทั่วไปคนที่ไม่ได้ท�างานหนัก ควร 

ได้รบัพลงังานจากอาหารประมาณ 30 กโิล- 

แคลอรีต่อน�้าหนัก 1 กิโลกรัมต่อวัน ดังนั้น 

ถ้าน�้าหนักตัว 60 กิโลกรัม ควรได้รับพลัง 

งานวันละ 30x60 = 1,800 กิโลแคลอรี 

และถ้าต้องการลดน�้าหนักประมาณ 0.5 

กโิลกรมัต่อสปัดาห์ สามารถลดพลงังานจาก 

อาหารที่รับประทานในแต่ละวันลงประมาณ 

500-600 กิโลแคลอรี คือให้เหลือพลังงาน 

จากอาหารเป็นวันละ 1,200-1,300 กิโล- 

แคลอรี  ถ้าต้องการให้น�้าหนักตัวลดลง 

มากกว่า 0.5 กิโลกรัมต่อสัปดาห์ ควรออก 

ก�าลงักายเพือ่เผาผลาญพลงังานเพิม่ขึน้ แต่ 

ไม่ควรลดพลังงานจากอาหารลงน้อยกว่า 

1,200 กิโลแคลอรี

นอกจากนี้อาจใช้วิธีค�านวณโดยลด 

ปริมาณพลังงานจากอาหารลงร้อยละ 10- 

20 ของพลังงานที่ต้องได้ต่อวัน เช่น ถ้า 

ค�านวณตามน�้าหนักมาตรฐานแล้วควรได้ 

รับพลังงานจากอาหารวันละ 1,500 กิโล- 

แคลอรี อาจลดพลังงานจากอาหารลงไป 

150-300 กิโลแคลอรี ก็จะเหลือวันละ 

ประมาณ 1,200-1,350 กิโลแคลอรี

การกินอาหารที่มีประโยชน์
ต่อสุขภาพ
อาหารที่กินเพื่อลดน�้าหนัก ไม่ได้มีอะไรที่ 

เฉพาะเจาะจงว่าต้องงดเว้นหรือเพิ่มเติม 

เป็นพิเศษ  การจะลดน�้าหนักได้ส�าเร็จและ 

รักษาน�้าหนักนั้นไว้ได้ จะต้องเป็นอาหารที่ 

ผู้ลดน�้าหนักชอบ และกินได้เป็นปกติในชีวิต 

ประจ�าวัน 

คุณค่าโภชนาการที่พอเพียง
อาหารที่ให้พลังงานน้อยกว่า 1,200 กิโล- 

แคลอรีต่อวัน มักมีคุณค่าโภชนาการไม่ 

เพยีงพอต่อความต้องการของร่างกาย ผูใ้หญ่ 

ทั่วไปที่มีสุขภาพดีไม่ควรได้รับพลังงานน้อย 

กว่านี้  การได้รับอาหารที่เพียงพอจะท�าให้ 

ลดน�า้หนกัส�าเรจ็ได้มากกว่าการจ�ากดัอาหาร 

ซึง่จะท�าให้รูส้กึหวิและอยากอาหารมากกว่า 

เดิม ความตั้งใจในการจ�ากัดปริมาณอาหาร 

ท�าได้ยาก และการลดน�้าหนักล้มเหลวได้

อาหาร 1,200 กิโลแคลอรีต่อวันจะ 

ช่วยให้น�า้หนกัตวัลดลง และให้คณุค่าโภชนา 

การทีพ่อเพยีง ด้วยการเลอืกอาหารให้เหมาะ 

สม คอืมคีณุค่าโภชนาการสงู เลอืกให้สมดลุ 

เน้นพืชผัก ผลไม้ ธัญพืชไม่ขัดสี เนื้อสัตว์ 

ไม่มีมัน นมปราศจากไขมันหรือนมไขมัน 

ต�่า

กินอาหารปริมาณน้อย
ในแต่ละมื้อ
คนที่มีน�้าหนักตัวเกินหรืออ้วนจ�าเป็นต้อง 

เรียนรู้ที่จะกินอาหารปริมาณน้อยในแต่ละ 

มื้อ เช่น กินไก่ 1 น่องแทน 2 น่อง คุกกี้ 1 

ชิ้นแทน 5 ชิ้น ใช้เนยทาขนมปัง 1 ช้อนชา 

แทน 1 ช้อนโต๊ะ เคีย้วอาหารช้า ๆ  ให้ละเอยีด 
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จะช่วยกระตุน้สมองส่วนควบคมุความอิม่ได้ 

มากกว่าการกนิอาหารเรว็ ๆ   จ�าไว้ว่าอาหาร 

ที่กินแม้จะมีไขมันต�่า แต่ถ้ากินปริมาณมาก 

ก็จะได้รับพลังงานมากเช่นกัน

จัดสารอาหารให้สมดุล
อาหารส่งเสริมสุขภาพต้องมีผัก ผลไม้ 

ผลิตภัณฑ์นมไม่มีไขมันหรือไขมันต�่า พืช 

ตระกูลถั่ว เนื้อสัตว์ไม่มีไขมัน และธัญพืช 

ไม่ขัดสี ซึ่งจะให้คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ใย 

อาหาร แร่ธาต ุและวติามนิเพยีงพอ ให้ไขมนั 

และคอเลสเตอรอลต�่า อาหารเหล่านี้ล้วนดี 

ที่สุดส�าหรับการลดน�้าหนัก

อาหารที่ให้พลังงานน้อย
การลดพลังงานจากอาหารท�าได้โดยลด 

ปริมาณอาหารลง หรือเลือกกินอาหารที่ให้ 

พลังงานต�่า มีงานวิจัยระบุว่า ผู้ลดน�้าหนัก 

มักพอใจกับปริมาณอาหารที่พอเพียง ให้ 

พลงังานน้อย มากกว่าการลดปรมิาณอาหาร 

ลงเพื่อกินอาหารที่ให้พลังงานสูง  อาหารที่ 

ให้พลงังานน้อย ได้แก่ ผกั ผลไม้ไม่หวานจดั 

(ต้องระวงัเรือ่งปรมิาณ) อาหารประเภทต้ม 

ย�า นึ่ง ซึ่งจะท�าให้อิ่มได้นานระหว่างอยู่ใน 

ช่วงลดพลังงานจากอาหาร

ความถี่ของมื้ออาหาร
อาหารสามมื้อต่อวันถือเป็นมาตรฐานการ 

บริโภคในสังคมปัจจุบัน ไม่ควรงดอาหาร 

มื้อใดมื้อหนึ่งโดยเฉพาะอาหารเช้า อย่างไร 

ก็ตามไม่มีข้อจ�ากัดจ�านวนมื้อ ตราบใดที่กิน 

ให้น้อย  ผู้ที่กินปริมาณน้อยในแต่ละมื้อ แต่ 

เพิ่มจ�านวนมากกว่าสามมื้อ พบว่าประสบ 

ความส�าเร็จในการลดน�้าหนักและรักษาน�้า

หนักในระยะยาวได้ดี ควรกินเมื่อเริ่มรู ้สึก 

หิว ไม่ใช่กินเพราะความอยากหรือปล่อยให้ 

หิวมาก ๆ  แล้วค่อยกิน

ดื่มน�้าเปล่าให้เพียงพอ
ดื่มน�้าเปล่าเมื่อรู ้สึกกระหาย น�้าจะท�าให้ 

กระเพาะอาหารเตม็ระหว่างอาหารแต่ละมือ้ 

การดื่มน�้าหวานจะท�าให้ได้รับพลังงานเพิ่ม 

ขึ้น ขณะที่ได้สารอาหารน้อยมาก นอกจาก 

นีก้ารดืม่น�า้จะช่วยให้ทางเดนิอาหารปรบัตวั 

ต่ออาหารที่มีใยอาหารสูง
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