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และแล้ว หนังสืออ่านง่ายๆ สไตล์คุณหมอเสฏฐวุฒิ (หมอตั้ม) ก็ออกมา

ให้เราได้เพลิดเพลินกันอีกเล่มแล้ว ขอแสดงความยินดีกับคุณหมอตั้มด้วยกับ

หนังสือ “กู้ร่างกลับ ฉบับชะลอวัย” เนื้อหาในเล่มนี้ ก็มีเร่ืองราวที่เป็นสาระ

ส�าคัญของสุขภาพ บวกกับเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยมากขึ้นในการ

ตรวจวิเคราะห์เชิงลึกมาอัพเดตให้ผู้อ่านได้ทราบกันอีกเช่นเคย 

ชีวิตในสังคมปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไป ประเทศมีความเจริญมากขึ้น แต่

โรคภัยไข้เจ็บก็ยังวิ่งตามเราได้ทัน สมัยก่อนสถิติของการเกิดโรคต่างๆ ยังต�่า

กว่าทุกวันนี้ ทั้งที่สมัยนั้นความเจริญ ความเป็นอยู่ยังไม่ได้พัฒนาเหมือนดัง

ทุกวันนี้ เมื่อประเทศพัฒนา แต่ท�าไมสุขภาพของคนในประเทศกลับยิ่งถดถอย

ลงไป 

แต่ก่อนเราแค่ทราบว่าโรคอ้วนจะท�าให้เกิดโรคยอดฮิตคู่กายตามมา

ไม่ว่าจะเป็นเบาหวาน ความดันสูง ไขมันสูง หรือแม้แต่ไขมันพอกตับ แต่นอก

เหนือจากโรคเรื้อรังดังกล่าว ใครจะไปคิดว่าโรคอ้วนจะมาเกี่ยวข้องกับสารเคมี

บางอย่างหรือแม้แต่จุลชีพในล�าไส้ได้ ถ้าอยากทราบว่าคืออะไร และเป็นเพราะ

อะไร คงต้องอ่านหนังสือเล่มนี้กัน

ตอนนี้ผู้คนให้ความสนใจในการดูแลสุขภาพกันมาก ไม่ว่าจะเรื่องอาหาร

หรือการออกก�าลังกาย ถือว่าเป็นที่ก�าลังนิยมอย่างสุดๆ ในสื่อสังคมออนไลน์

ได้มีการแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพกันอย่างมากมาย บอกตามตรง



ว่าจากที่ได้อ่านมา ก็มีท้ังท่ีเป็นเรื่องจริงและเรื่องไม่จริง แต่ในหนังสือเล่มนี้คือ

เร่ืองจริงทุกประการ ท่ีเมื่อได้อ่านแล้วสามารถน�าไปปฏิบัติได้จริงและเกิด

ผลลัพธ์ที่ดีต่อตัวท่านได้จริง 

การวางแผนการดูแลสุขภาพของเราที่ดีนั้น เปรียบเสมือนกับการวาง

กลยุทธ์ที่ดีให้กับองค์กร หากหลักการดี แต่เราไม่สแกน (ตรวจสอบ) ที่มาของ

ปัญหาในตัวเรา หรือรอบๆ ตัวเราให้ดี อีกทั้งยังไม่น�าไปปฏิบัติตาม ผลที่จะได้ก็

จะไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่เราตั้งเป้าหมายไว้ ดิฉันดีใจที่หนังสือเล่มนี้จะเป็น

เหมอืนเครื่องมอืช่วยค้นหา ตรวจสอบ และเป็นเขม็ทศิทีด่ีในการทีจ่ะดแูลสขุภาพ

ตามฉบับเวชศาสตร์ชะลอวัย ดิฉันขอขอบคุณคุณหมอตั้ม ที่ให้เกียรติดิฉัน

ได้เขียนค�านิยมในหนังสือเล่มนี้ ดิฉันมั่นใจว่าเมื่อทุกท่านได้อ่านหนังสือเล่มนี้

จบแล้ว จะมีก�าลังใจในการกลับมาดูแลสุขภาพกัน 

พญ.ม.ล. ธัญญ์นภัส เทวกุล 

แพทย์ประจ�ำศูนย์ Vejthani Q Life โรงพยำบำลเวชธำนี
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“ความอ้วนหรือโรคอ้วน” ฝันร้ายของใครหลายคนที่มาโดยไม่รู้ตัว เกิด

ได้จากทั้งปัจจัยภายนอกและภายใน แล้วอะไรคือปัจจัยที่กล่าวถึง ผมรู้จักกับ

คุณหมอตั้ม- เสฏฐวุฒิ งามเมธิชัยวงศ์ จากการที่คุณหมอตั้มเข้ามาศึกษา

ด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยฯ ที่ส�านักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟนฟูสุขภาพ 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในปี พ.ศ. 2556 ด้วยความมุ่งมั่นและความเด็ดเดี่ยว

ในการค้นหาวิธีที่แท้จริงในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับความอ้วน เพราะตระหนักดีว่า

สิ่งนี้ไม่ใช่เพียงสิ่งที่เกิดขึ้น ล้อเลียนกัน หรือหยอกล้อกันถึงของขนาดร่างกาย

ที่ขยายใหญ่ขึ้นและปล่อยให้เป็นตามท่ีเป็นไปเท่านั้น แต่สิ่งนี้คือสิ่งที่ต้องเร่งหา

ทางแก้ไข เร่งหาวิธีที่จะท�าให้เห็นผล และเร่งหาวิธีที่จะลดทั้งขนาดของร่างกาย

ภายนอก พร้อมทั้งลดปัญหาด้านสุขภาพของร่างกายภายในที่จะตามมาด้วย

หลังจากที่คุณหมอตั้มได้ส�าเร็จการศึกษา ผมเห็นถึงความพยายามใน

การต่อยอดสิ่งที่ได้ร�่าเรียนมา พร้อมทั้งยังแสวงหาและก้าวเดินต่อไป จนใน

วันนี้วันที่ผมได้รับต้นฉบับหนังสือ “กู้ร่างกลับ ฉบับชะลอวัย (Anti-Aging

Weight Management)” ต้นฉบับที่ใช้เวลาอ่านไม่นาน และสามารถท�าความ

เข้าใจได้ง่าย พร้อมแนวทางการปฏิบัติ ที่ผมเชื่อว่าหากใครที่ได้อ่านแล้ว และ

น�าไปปฏิบัติ ย่อมจะเห็นผลดีขึ้นต่อสุขภาพของตนอย่างแน่นอน

ท้ายนี้ ผมขอย�้าว่าการตระหนักและหันมาดูแลสุขภาพและรูปร่าง ไม่ใช่

เพื่อเพียงความสวยงามในปัจจุบันเพียงอย่างเดียวเท่านั้น หากแต่จะส่งผลไปถึง

อนาคตในการใช้ชีวิตต่อไป คุณสามารถเลือกเองว่าคุณจะมีชีวิตที่ยืนยาวอย่าง

คํานิยม



มีสุขภาพที่ดี หรือจะมีชีวิตที่ต้องทนทุกข์ทรมานกับสิ่งที่ตนไม่เคยตระหนักและ 

ให้ความส�าคัญมาก่อน ผมอยากจะขอให้ผู้ที่ก�าลังประสบปัญหาหรือคนที่ไม ่

ต้องการจะประสบปัญหาตระหนักถึงจุดนี้ เพราะหากเราไม่เริ่มที่จะตัดสินใจ

เปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างเด็ดขาดในวันนี้ และวางหนังสือเล่มนี้ไว้เป็นเพียง 

ของตกแต่งบ้าน เราก็คงต้องยอมรับกับสิ่งที่จะตามมากับความอ้วนที่จะตาม

หลอกหลอนคุณตลอดไป

ศ. ดร. นพ. ธัมม์ทิวัตถ์ นรารัตน์วันชัย

ผู้ก่อตั้งส�ำนักวิชำเวชศำสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภำพ
มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง
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อาหารและโภชนาการเป็นค�าที่ได้ยินกันประจ�าและคุ้นหูกันเป็นอย่างดี 

แต่การกินให้ถูกต้องตามหลักการก�าหนดอาหารให้กับแต่ละบุคคล โดยเฉพาะ

ในผู้ป่วยที่ต้องการลดน�้าหนักนั้น เป็นเร่ืองที่ท้าทายความสามารถและอยู่คู่

วงการแพทย์มานาน อาหารลดน�้าหนักมีหลายชนิดที่เข้ามาและเงียบหายไป

เรื่องอาหาร Low Carb, อาหารคลีน, อาหาร Ketogenic Diet แต่ทั้งหมดต้อง

ขึน้กบัแต่ละบคุคลและการให้ความส�าคญัด้านโภชนาการและสารอาหารทกุหมู่ให้

เหมาะสมครบถ้วนในผู้ที่จะลดน�้าหนัก

นอกไปจากนี้ กลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สมุนไพร และสารสกัดจากพืช 

ยังเข้ามามีบทบาทในกลุ่มผู้บริโภคให้เลือกรับประทานกันอย่างมากข้ึน ดังนั้น

การได้รบัความรูท้ีถ่กูต้อง ข้อควรระวงั และหลกัการพจิารณาเรื่องความปลอดภยั

ในการใช้จึงเป็นเรื่องที่ส�าคัญที่สุด และสุดท้าย การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ต้อง

อาศัยวินัยอย่างดีของผู้ที่จะเข้าโปรแกรมลดน�้าหนักเองด้วย ความรู้ทั้งหมด

สามารถเปิดอ่านได้ ในหนังสือเล่มนี้ โดยคุณหมอตั้ม (หมอหล่อคอเล่า) ลูกศิษย์

ที่น่ารัก ได้เรียบเรียงและรวบรวมข้อมูลในแง่ต่างๆ ในหนังสือเล่มนี้อย่าง

น่าสนใจ โดยอาศัยศาสตร์เวชศาสตระลอวัยเข้ามาร่วมร้อยเรียงด้วยในหนังสือ

กู้ร่างกลับ ฉบับชะลอวัย ลองติดตามสาระอันเป็นประโยชน์ได้ ในเล่มครับ

อาจารย์ ดร.กมล ไชยสิทธิ์
นำยกสมำคมโภชนำกำรและสมุนไพรเชิงบูรณำกำร
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นำยกสมำคมโภชนำกำรและสมุนไพรเชิงบูรณำกำร



              คํานิยม 

หากใครเคยโดนครหาว่าคุณอ้วนเพราะใจไม่สตรอง ไม่มีวินัย เป็น

จอมสวาปามไม่มีวันผอม แล้วคุณเองก็เข้าใจว่าปัญหาความอ้วนมันก็แค่

แคลอรีอิน (calories in) มากกว่าแคลอรีเอาต์ (calories out) สมการลด

ความอ้วนง่ายๆ แบบนี้ ท�าไมไม่เก็ต ท�าไมท�าไม่ได้ หรือท�าแล้วไม่ได้ผล 

หนงัสอื “กูร่้างกลับ ฉบบัชะลอวยั” โดยคณุหมอตัม้ - เสฏฐวฒิุ งามเมธชิยัวงศ์

ที่พวกเรารู้จักกันดีในชื่อแอดมินเพจ “หมอหล่อคอเล่า” เล่มนี้ จะเป็นหนังสือที่

พาคุณเข้าใจทุกปัญหาและหาทุกค�าตอบเกี่ยวกับโรคอ้วนท่ีก�าลังคุกคามชีวิตคน

ส่วนใหญ่ในปัจจุบัน หมอตั้มจะพาคุณไปท�าความเข้าใจทุกประเด็น ลึกทะลุทุกมิติ 

เกี่ยวกับสาเหตุการรักษา และการพาตัวเองออกจากโรคอ้วน ด้วยข้อมูลล่าสุด

ในโลกปัจจุบัน ที่ส�าคัญคือ มันเวิร์ก และท�าได้จริง...
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ค�ำน�ำผู้เขียน

“กู้ร่ำงกลับ ฉบับชะลอวัย” แวบแรกท่ีหลายคนได้เห็นชื่อหนังสือเล่มนี ้

คงจะสงสัยเหมือนกันว่า ท�ำไมต้องกู้ร่ำงกลับด้วย ใครกันนะที่จ�ำเป็นต้อง 

กู้ร่ำงกลับ และกำรกู้ร่ำงกลับฉบับชะลอวัยจะต้องท�ำอย่ำงไร หากคุณมีค�าถาม

เหล่านี้อยู่ในใจแล้วละก็ หมอยินดีต้อนรับสู่ภารกิจ “กู้ร่างกลับ ฉบับชะลอวัย”

ในครั้งนี้ครับ 

เหตุผลส�าคัญท่ีเราต้องเร่ิมภารกิจนี้ ก็เนื่องมาจากหลายคนเริ่มมี 

ปัญหาน�้าหนักตัวที่เพิ่มมากขึ้น เริ่มมีไขมันสะสมตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย

ออกมาให้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้น จนมารู้ตัวอีกทีก็พบว่าตัวเอง “อ้วน” ไปซะแล้ว 

ส่ิงท่ีคนส่วนใหญ่มักจะท�าเมื่อรู้ตัวว่าตัวเองเริ่มอ้วน ก็คือการสรรหาวิธีการ 

ต่างๆ นานาในการลดน�้าหนักเพื่อน�ามาทดลองปฏิบัติดู บางคนก็อาจจะได ้

ผลดีบ้าง แต่บางคนก็ไม่ได้ผลที่ชัดเจนในการลดน�้าหนักเลย นั่นเป็นเพราะ 

ว่าเราอาจจะก�าลังหลงทางอยู่ก็เป็นได้! 

หนังสือเล่มนี้จึงเกิดขึ้นด้วยความตั้งใจของหมอ ที่จะรวบรวมแนวทาง

ในการลดน�้าหนักแบบสุขภาพดีในสไตล์ชะลอวัย (anti-aging) เพื่อน�ามา 

บอกเล่าและใช้เป็นแนวทางของการลดน�้าหนักท่ีถูกต้องและเหมาะสมกับ 

ทุกคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับน�า้หนักตัวนั่นเอง



เนื้อหาทั้ง 11 บท ที่หมอได้ค้นคว้าและเรียบเรียงออกมาให้ทุกคน

ได้อ่านกันน้ัน จะพาเราไขทุกปัญหาและหาทุกค�าตอบเกี่ยวกับโรคอ้วน ซึ่งเป็น

ภัยที่ก�าลังคุกคามคนส่วนใหญ่ในปัจจุบัน เน้ือหาในหนังสือเล่มนี้ครอบคลุมทุก

ประเด็น ทุกมิติเกี่ยวกับสาเหตุ การวินิจฉัย การรักษา และการรับมือกับโรคอ้วน

ด้วยวิธีต่างๆ จากแหล่งข้อมูลที่ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และอัพเดตล่าสุดในปัจจุบัน 

หลายคนจะเคยผิดหวังกับการซื้อหนังสือท่ีเขียนเกี่ยวกับการลดน�้าหนัก

มาอ่าน แล้วพบว่าเนื้อหายังไม่ครอบคลุม ยังไม่โดนใจ ไม่ทันสมัย และท�าไม่ได้

จริง แต่หากเราได้ลองอ่านหนังสือเล่มนี้ดูตั้งแต่ต้นจนจบแล้ว จะรู้ว่าส่ิงที่

หมอพยายามบอกเล่าผ่านตัวหนังสือที่ปรากฏในเล่มนี้ ซึ่งเป็นเนื้อหาที่มุ่งเน้น

ให้ผู้อ่านสามารถน�าเอาความรู้ต่างๆ ไปใช้ได้จริงในชีวิตประจ�าวัน 

ถ้าคุณพร้อมท่ีจะเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนใหม่ที่สดใสและสุขภาพดีแบบ

ชะลอโรค ชะลอวัยแล้วละก็ ยินดีต้อนรับสู่ภารกิจ “กู้ร่ำงกลับ ฉบับชะลอวัย” 

                                               หมอหล่อคอเล่า



นำยแพทยเสฏฐวุฒิ งำมเมธิชัยวงศ
(หมอตั้ม)



ประวัติผู้เขียน

 แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

พ.ศ. 2554

 วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ เวชศาสตร์ชะลอวยัและฟนฟสูขุภาพ มหาวทิยาลยั

แม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2557

 วฒุบิตัรด้านการรกัษาโรคอ้วนและการลดน�า้หนกั จากสมาคมเวชศาสตร์

ชะลอวัยและฟนฟูสุขภาพ สหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2560 (Certification in 

Weight Management, Metabolic Medical Institute (MMI)) 

 วฒุบิตัรด้านเวชศาสตร์ชะลอวยัและฟนฟสูขุภาพ จากสมาคมเวชศาสตร์

ชะลอวัยและฟนฟูสุขภาพ สหรัฐอเมริกา (American Board of

Anti-Aging and Regenerative Medicine) พ.ศ. 2557

 วุฒิบัตรด้านการดูแลรักษาโรคอ้วน จาก The American College of 

Wellness (ACW) สหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2557

 วุฒิบัตรด้านโภชนาการเพื่อการชะลอวัย จากภาควิชาโภชนวิทยา คณะ

สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2557

 แพทย์ประจ�าศูนย์ฟนฟูสุขภาพ (Vejthani Q life) โรงพยาบาลเวชธานี

 แอดมินเฟซบุ๊กเพจ “หมอหล่อคอเล่า”

 ผลงานเขยีนหนงัสอืทีผ่่านมา “Anti-Aging รู้ก่อนใครชะลอวยัก่อนเพื่อน” 

พ.ศ. 2559 (เบสต์เซลเลอร์)

ประวัติผู้เขียน
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ขอให้คุณผู้อ่านได้ส�ารวจตัวเองก่อนว่า ตอนนี้สุขภาพเราเป็นอย่างไรบ้าง
และมีพฤติกรรมทางสุขภาพเป็นอย่างไร ก่อนที่จะอ่านหนังสือเล่มนี้

และเริ่มเปลี่ยนแปลงตนเองเมื่ออ่านจบแล้ว

ก่อนอื่นเรามาส�ารวจสุขภาพของตัวเองกันก่อนดีกว่า!

เพศ      ชาย ...............................       หญิง ...................................       อายุ ............................ ปี

น�้าหนักตัวปัจจุบัน ............................................ kg     ความสูงปัจจุบัน ....................................... cm

ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ค�านวนจากสูตร BMI = kg/m2 = ............................................ kg/m2 

เส้นรอบวงเอว (WC) ................................................................................................................................... cm

น�้าหนักมากที่สุดที่เคยมี .............................. kg น�้าหนักน้อยที่สุดที่เคยมี .................................. kg

1 ปีที่ผ่านมา น�้าหนักตัวเปลี่ยนแปลงหรือไม่ ........................... เปลี่ยนอย่างไร ............................ 

เป้าหมายของน�้าหนักที่คาดหวังไว้ คือ ................................................................................................ kg

โรคประจ�าตัว ............................................................................................................................................................. 

ยาที่กินเป็นประจ�า .................................................................................................................................

อาหารเสริมที่กินเป็นประจ�า .............................................................................................................

อาหารที่กินเป็นประจ�า ได้แก่ ..........................................................................................................

เครื่องดื่มที่ดื่มเป็นประจ�า ได้แก่ ......................................................................................................................

ออกก�าลังกายเป็นประจ�าหรือไม่  ใช่ ................... ไม่ใช่ ...................... ไม่เคยออก .........................

ถ้าออกก�าลังกายประจ�า ออกแบบไหน ความถี่ ระยะเวลา/ครั้ง ................................................... 

มีปัญหาเกี่ยวกับการนอนหรือไม่ ถ้ามี การรักษาคืออะไร ................................................................. 

ให้คะแนนความสุขโดยรวมให้กับตัวเองกันหน่อยในช่วงนี้ (จากรูปหน้าการ์ตูนด้านล่าง)



  โรคอ้วน
เปนเทรนดที่
ก�ำลังมำแรง
ในยุคนี้จริงหรือ1
  โรคอ้วน
เปนเทรนดที่
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นี้เราต้องยอมรับกันนะครับว่า ไม่ว่าเราจะหันหน้าไปทางไหน ก็มัก 

 จะเจอแต่คนท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องน�้าหนักตัวกันทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็น 

 น�า้หนักเกินเกณฑ์ (overweight) อ้วน (obesity) อ้วนลงพงุ (abdominal 

obesity) หรือแม้แต่มีไขมันสะสมตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย (cellulite) เป็นต้น 

แน่นอนครับว่าปัญหาเหล่านี้ก�าลังกลายเป็นปัญหาสุขภาพเรื่องใหญ่ของคนยุคนี้

เลยก็ว่าได้ เพราะเจ้าไขมันที่เพิ่มพูนขึ้นมานั้นย่อมไม่ดีต่อสุขภาพของเราอย่าง

แน่นอน แต่ท�าไมอัตราการเกิดโรคอ้วนหรือภาวะน�้าหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน 

นั้นกลับทวีความรุนแรงมากขึ้นในยุคปัจจุบัน หรือปัญหาโรคอ้วนก�าลังจะกลาย

เป็นเทรนด์ใหม่ของคนในยุค 2560 ไปแล้ว 

ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งได้ขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วและมีวิทยาการ

ทางการแพทย์ท่ีก้าวหน้ามากที่สุดในโลก รวมถึงประชาชนชาวอเมริกันต่างก็

เป็นผู้ที่มีการศึกษาดีเป็นส่วนใหญ่ แต่กลับพบว่า สหรัฐฯ เป็นประเทศที่มีปัญหา 

โรคอ้วนมากที่สุดประเทศหนึ่งในโลก ข้อมูลล่าสุดในปี 2559 พบว่า คนอเมริกัน

อ้วนมากถึง 36.5% (มากกว่า 1 ใน 3 ของคนทั้งประเทศ) และ 75% มีน�้าหนัก

เกินเกณฑ์มาตรฐาน

เหตุใดจึงเป็นเช่นนี้ 

เมื่อย้อนกลับมาดูข้อมูลในบ้านเรา จากการส�ารวจของกรมควบคุมโรค 

กระทรวงสาธารณสุข ปี 2556 รายงานว่า ประเทศไทยมีคนอ้วนมากถึง 16 ล้าน

คน คิดเป็น 26% ของคนไทยทั้งประเทศ หรือพูดง่ายๆ ก็คือ มีคนไทยที่อ้วน

ประมาณ 1 ใน 4 ของประชากรทั้งประเทศนั่นเอง โดยผู้หญิงที่อ้วนมีจ�านวนมาก

ถึง 11.3 ล้านคน ซึ่งมากกว่าผู้ชายประมาณ 2 เท่า ส่วนพื้นที่ที่มีคนอ้วนลงพุง

มากที่สุดคือ คนที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร คิดเป็น 45% รองลงมาคือ

ภาคกลาง 38% ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 29% ภาคเหนือ 27% และภาคใต้ 

26% ท�าให้เห็นว่าคนไทยก�าลังมีปัญหาโรคอ้วนไล่ตามหลังคนอเมริกันมา 

อย่างติดๆ เลยนะครับ

ยุค
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ขอมูลลาสุดที่เปดเผยตัวเลขเกี่ยวกับโรคอวนในคนไทยคือ ป 2557 

พบวาคนไทยที่มีอายุตั้งแต 18 ปขึ้นไปที่เขาขายโรคอวน คือมีคาดัชนีมวล

กาย (BMI) ≥ 25 kg/m2 เทากับ 37.5% และในกลุมที่อวนมากขึ้นซึ่งมีคา

ดัชนีมวลกาย (BMI) ≥ 30 kg/m2 เทากับ 10.9% หรือจะพูดใหเห็นภาพ

ชัดๆ ก็คือ คนไทย 1 ใน 3 กําลังเปนโรคอวนนั้นเองครับ ซึ่งเพิ่มมากขึ้น

กวาผลการสํารวจในครั้งที่ผานมา (ป 2556) 

องคการอนามัยโลก (WHO) คาดการณวา ในป 2558 ประชากร

ทั่วโลกจะมีคนที่มีนํ้าหนักเกินมาตรฐานมากถึง 2,300 ลานคน สงผลใหแตละป

มีผูเสียชีวิตจากโรคเรื้อรังตางๆ กวา 2.8 ลานคน ซึ่งตัวเลขดังกลาวน้ีมีความ

รุนแรงกวาอัตราการเสียชีวิตจากโรคติดตอหลายเทาตัวเลยทีเดียว ดังนั้น ใน

ปจจุบันเราจึงถือวา

โรคอวนเปนภัยเงียบที่กําลังคุกคามสุขภาพของเรามากขึ้น

สมัยกอนเราเขาใจกันวา “ความอวน” เปนเพียงภาวะหน่ึงที่รางกายมี

ไขมันเพิ่มขึ้นมากกวาปกติเทานั้น ซึ่งสาเหตุอาจจะมาจากการกินอาหารมาก

จนเกินไปหรือไมคอยออกกําลังกาย ทําใหรางกายสะสมพลังงานท่ีไดรับ

เขาไปจากอาหารมากกวาการใช คนที่อวนก็มักจะมีความเขาใจวา การที่ตัวเอง

อวนนั้นดูเปนเรื�องที่ปกติ ใครๆ ก็อวนกันทั้งนั้น ยังไมมีความจําเปนที่ตองรักษา

หรือทําอะไรทั้งนั้น หรือสรุปงายๆ วา “อวนเปนเพียงภาวะความผิดปกติหนึ่ง

ของรางกายเทานั้นไมใชโรค ไมจําเปนตองรักษา” ตางกับเมื�อเราตรวจเลือด

แลวพบวา ตัวเองเปนโรคเบาหวาน (diabetes mellitus) คนไขที่พบวาตัวเอง

เปนโรคน้ี จะมีความกังวลและมักจะเขารับการรักษาเสมอ แตในความเปนจริง

แลวทั้งสองอยางนี้จัดวาเปนโรคที่ตองรักษาอยางเรงดวนเชนเดียวกัน
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จากข้อมูลทางการแพทย์ล่าสุดในปัจจุบัน ต่างก็ลงความเห็นเป็นเสียง

เดียวกันว่า “ความอ้วนเป็นโรคเรื้อรังชนิดหนึ่งที่จ�าเป็นต้องรักษาอย่าง

เร่งด่วนและต่อเนื่องไปในระยะยาว” เนื่องมาจากเป็นปัญหาสุขภาพที่

กลายเป็นต้นตอของโรคเรื้อรังหลายๆ อย่างที่จะตามมาได้ ในอนาคตอันใกล้

ได้แก่ โรคเบาหวาน ไขมนัในเลอืดสงู ความดนัโลหติสงู โรคหวัใจและหลอดเลอืด

หรือแม้แต่โรคมะเร็งบางชนิด เช่น มะเร็งเต้านม มะเร็งล�าไส้ ใหญ่ มะเร็ง

เยื่อบุโพรงมดลูก และมะเร็งต่อมลูกหมาก เป็นต้น

ข้อมูลจากสมาคมโรคอ้วนของสหรัฐอเมริกา
(Obesity Medicine Association : OMA)

ได้ ให้ค�าจ�ากัดความของโรคอ้วนไว้ว่า...

Obesity is defined as a chronic, relapsing, multi-factorial, 
neurobehavioral disease, wherein an increase in body 
fat promotes adipose tissue dysfunction and abnormal 
fat mass physical forces, resulting in adverse metabolic, 

biomechanical, and psychosocial health consequences.

โรคอ้วนเป็นโรคเรื้อรังที่เป็นแล้วสำมำรถกลับมำเป็นใหม่

ได้ เกิดจำกหลำยๆ สำเหตุ รวมถึงยังเกิดจำกควำมผิดปกติของ

ระบบประสำทและพฤติกรรม เซลล์ไขมันที่เพิ่มมำกขึ้นในร่ำงกำย

นั้นท�ำหน้ำที่ผิดปกติทั้งในแง่ของผลจำกมวลไขมันที่เพิ่มมำกขึ้น

จนส่งผลต่ออวัยวะต่ำงๆ ในร่ำงกำย ระบบเมตำบอลิซึมที่ผิด

ปกติไป และยังส่งผลต่อสุขภำพจิต รวมถึงกำรใช้ชีวิตในสังคม

อีกด้วย
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ค�าจ�ากัดความดังกล่าวนี้ สอดคล้องกับขององค์การอนามัยโลก

ที่ได้ ให้ค�าจ�ากัดความของโรคอ้วนไว้ว่า

Obesity is a chronic disease, prevalent in both
developed and developing countries, and affecting cildren 
as well as adults. 

โรคอ้วน เป็นโรคเรือ้รงัชนดิหนึง่ พบได้ทัง้ในประเทศทีพ่ฒันำ
แล้วและประเทศที่ก�ำลังพัฒนำ ซึ่งส่งผลเสียด้ำนสุขภำพทั้งต่อ
วัยเด็กและผู้ ใหญ่

โรคอ้วนสงผลเสียตอสุขภำพอยำงไร 

ปัจจุบันเราแบ่งกลุ่มโรคหรือความผิดปกติที่เกิดจากโรคอ้วนเป็น 2 กลุ่ม

ใหญ่ ตามเกณฑ์ของสมาคมโรคอ้วนประเทศสหรัฐอเมริกา (OMA) ได้ดังนี้... 

1. โรคทีเ่กดิจากปรมิาณไขมนัทีเ่พิม่มากขึน้ในร่างกาย (Fat Mass 
Disease : FMD) ได้แก่

• โรคนอนกรน/ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ (Obstructive Sleep 

Apnea : OSA)
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2. โรคที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของระบบเมตาบอลิซึม (การ 
เผาผลาญ) ที่ผิดปกติจากไขมันที่เพิ่มมากขึ้น (Sick Fat 
Disease : SFD) ได้แก่

• ภาวะดื้อต่อฮอร์โมนอินซูลิน (insulin resistance)

• โรคเบาหวานชนิดที่ 2 (Type 2 Diabetes Mellitus : T2DM)

• โรคไขมันในเลือดสูง (hyperlipidemia)

• ภาวะกรดยูริกในเลือดสูง (hyperuricemia)

• ความดันโลหิตสูง (hypertension) – เกิดได้จากทั้งสองสาเหตุ มา

จากไขมันที่เพิ่มมากขึ้นและสร้างสารที่เป็นอันตรายต่อระบบต่างๆ 

ในร่างกาย

• ภาวะไขมันเกาะตับ (fatty liver)

• เมตาบอลิกซินโดรม หรือกลุ่มอาการอ้วนลงพุง (metabolic 

syndrome)

• โรคหวัใจและหลอดเลือด (cardiovascular diseases) เช่น เส้นเลอืด

หัวใจตีบตัน (coronary artery disease) หรืออัมพฤกษ์ อัมพาต 

(stroke) เป็นต้น

• ฮอร์โมนผิดปกติ (hormones imbalance) เช่น กลุ่มอาการรังไข่

มีถุงน�้าหลายใบ (PCOS หรือ Polycystic Ovarian Syndrome) 

ภาวะฮอร์โมนเพศชายต�่า (hypogonadism) ในผู้ชาย เป็นต้น 

• มะเร็ง (cancer) หลายชนิด เช่น มะเร็งเต้านม มะเร็งล�าไส้ ใหญ่ 

มะเร็งรังไข่ มะเร็งต่อมลูกหมาก เป็นต้น
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ในปจจุบันท�ำไมคนไทยจึงอ้วนกันมำกขึ้น 

เราเคยสงสัยกันบ้างไหมครับว่า ท�าไมบ้านเราจึงมีแต่คนอ้วนขึ้นเรื่อยๆ 

แม้ว่าหน่วยงานทางสาธารณสขุต่างๆ จะออกมาให้ความรูเ้กีย่วกบัการดูแลสขุภาพ

กันอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นทางสื่อต่างๆ มีหลากหลายโครงการ การรณรงค์ 

รวมถึงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันไม่ให้

อ้วนมากขึ้น สาเหตุหลักๆ ที่หมอพอจะสรุปมาได้ เกี่ยวกับสาเหตุที่ท�าให้คนไทย

ยุคนี้อ้วนมากขึ้น มีดังนี้ครับ 

1.   พฤติกรรมกำรกินอำหำรที่เปลี่ยนไปจำกเดิม

เนื่องมาจากอาหารการกินในยุคนี้เป็นแบบตะวันตกมากขึ้น คนไทย

กินอาหารที่มีปริมาณของคาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยว (simple carbohydrate) เช่น 

ขนมปัง ของหวาน น�้าตาล และไขมัน (fat) สูงมากขึ้น ในขณะเดียวกัน ก็

กินอาหารประเภทผักและผลไม้ลดลงจากเดิมเป็นอย่างมาก เคร่ืองด่ืมที่มี

รสหวาน มนี�า้ตาล และน�า้เชื่อมสงู ก�าลงัได้รบัความนยิมมากขึน้ อาหารฟาสต์ฟูด้

และอาหารสะดวกซื้อก็มีมากกว่าเดิม ปริมาณอาหารในการกินต่อครั้ง

(portion size) ก็ใหญ่ขึ้น การเข้าถึงอาหารต่างๆ ก็ง่ายขึ้นมากกว่าเดิมอีก

ด้วย เพียงแค่เรานั่งเฉยๆ ที่บ้านก็สามารถสั่งอาหารและเครื่องดื่มมากินได้

โดยง่าย

สิง่ต่างๆ ทัง้หมดนีเ้องทีส่่งผลให้เราได้รับสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต

และไขมันมากเกินไป ขาดสารอาหารในกลุ่มโปรตีนไขมันดี เส้นใยอาหาร

วิตามิน แร่ธาตุ รวมถึงสารต้านอนุมูลอิสระต่างๆ มากขึ้น 

ดังนั้น จึงไม่แปลกใจเลยว่าท�าไมคนอ้วนในยุคนี้

จึงมีภาวะขาดสารอาหาร

ร่วมด้วย



มาลดน้ำหนักแบบสุขภาพดี ชะลอโรค ชะลอวัย
ที่ปลอดภัยและไดผล ทำงายๆ เริ่มไดดวยตัวเราเอง

เจาของเพจ “หมอหลอคอเลา” ที่มีผูติดตามเปนจำนวนมาก

นพ. เสฏฐวุฒิ งามเมธิชัยวงศ (หมอตั้ม)

ทําไมตอง
“กูรางกลับ ฉบับชะลอวัย”
● หนังสือเลมแรกและเลมเดียว

ที่จะพาทุกคนไขทุกคําตอบของ
ปญหาโรคอวนที่กําลังคุกคาม
คนสวนใหญในยุคปจจุบัน 

● เนื้อหาครอบคลุมทุกประเด็น
ทุกมิติ ทันสมัย เกี่ยวกับ
การรับมือกับโรคอวน 

● เนนสาระความรูที่พรอมนําไป
ใชไดจริงในชีวิตประจําวัน 

● ถาคุณพรอมเปลี่ยนตัวเอง
ใหเปนคนใหมที่สดใสและมีสุขภาพดี
แลวละก็...
ยินดีตอนรับสูภารกิจ 

 “กูรางกลับ ฉบับชะลอวัย”

นพ
. เสฏฐวุฒ

ิ งามเมธิชัยวงศ (หมอตั้ม)

นพ. เสฏฐวุฒิ งามเมธิชัยวงศ
(หมอตั้ม)

มาลดน้ำหนักแบบสุขภาพดี ชะลอโรค ชะลอวัย
ที่ปลอดภัยและไดผล ทำงายๆ เริ่มไดดวยตัวเราเอง

เจาของเพจ “หมอหลอคอเลา” ที่มีผูติดตามเปนจำนวนมาก

นพ. เสฏฐวุฒิ งามเมธิชัยวงศ (หมอตั้ม)

กูรางกลับ ฉบับ
ชะลอวัย

สุขภาพ-ความงาม-การลดความอวน

สุขภาพ
-ความงาม-การลดความอวน
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