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น ้าหนักร่างกาย 
ศ. นพ.วรีะพล จนัทรด์ยีิง่ 

คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัพะเยา 
E-mail: verapol.ch@up.ac.th  

 

 ผลส ารวจโรคอว้นโดยกระทรวงสาธารณสุข   พบว่าคนไทยอาย ุ 15 ปีขึน้ไปเป็นโรคอว้น/ภาวะ
อว้นลงพุง (ผูช้าย/ผูห้ญงิมเีสน้รอบเอวมากกว่า 34/32 นิ้ว) เพิม่ขึน้จากเฉลีย่รอ้ยละ 28.7/26.1 ในปี 
พ.ศ. 2546 ถงึ 2547 เป็นรอ้ยละ 34.7/32.1 ในปี พ.ศ. 2551 ถงึ 2552   
 

 
  

 มภีาวะหน่ึงควรกล่าวถงึคอื กลุ่มอาการเผาผลาญ (metabolic syndrome) เรยีกกนัใหเ้ขา้ใจง่าย
โดยทัว่ไปว่า “ภาวะอว้นลงพุง” หมายถงึนอกจากผูช้าย/ผูห้ญงิมเีสน้รอบเอวมากกว่า 34/32 นิ้ว  บวก
กบัตอ้งมอียา่งน้อย 2 ภาวะ (เป็นภาวะเสีย่งต่อโรคหวัใจ/หลอดเลอืด/เบาหวาน) ต่อไปนี้  

1. ความดนัโลหติมากกว่า 130/85 มลิลเิมตรปรอท หรอื ผูไ้ดร้บัยารกัษาความดนั
โลหติ  

2. ระดบัไตรกลเีซอไรด ์ (เป็นสารเอสเตอรก์ าเนิดมาจากกลเีซอรอลและกรดไขมนั) สงู
กว่า 250 มลิลกิรมัต่อเดซลิติร (มลิลกิรมัเปอรเ์ซน็ต)์ หรอื ผูม้ภีาวะไขมนัสงู/ไดร้บั
ยาลดไขมนั 

3. ระดบัน ้าตาลสงูกว่า 100 มลิลกิรมัเปอรเ์ซน็ต์ หรอื ผูเ้ป็นเบาหวานชนิดที ่2 (เกดิใน
ผูป้ว่ยอายุมากกว่า 30 ปี มสี่วนเกีย่วขอ้งกบัพนัธุกรรม/น ้าหนกัตวัมาก/ขาดการ
ออกก าลงักาย รา่งกายยงัคงสรา้งอนิซลูนิเพื่อควบคุมระดบัน ้าตาลในเลอืด  แต่
ท างานไมป่กตเิพราะมภีาวะดือ้ต่ออนิซลูนิ  รกัษาดว้ยยาตา้นเบาหวาน/อนิซลูนิฉีด)  

 

น ้าหนักเกิน/โรคอ้วนกบัความเส่ียงมะเรง็ 
โรคอว้นเกีย่วขอ้งชดัเจนกบัการเพิม่ความเสีย่งต่อมะเรง็หลอดอาหาร มะเรง็ล าไส ้มะเรง็ตบัอ่อน 

มะเรง็เต้านม (สตรวียัหมดระด)ู มะเรง็เยือ่บุโพรงมดลกู มะเรง็ไต   ขณะทีโ่รคอว้นอาจเกีย่วขอ้งกบัความ
เสีย่งต่อมะเรง็ถุงน ้าด ี 

น ้าหนกัร่างกายเพิม่ขึน้เป็นผลจากบรโิภคอาหารไมถู่กหลกัโภชนาการ/ขาดกจิกรรมกายภาพ   
เมือ่เวลาผ่านไปจงึน าไปสู่ภาวะน ้าหนกัเกนิ/โรคอว้น   ดงันัน้ อาหารสุขภาพ/กจิกรรมกายภาพสม ่าเสมอ
เป็นวถิทีางส าคญั/ช่วยค ้าจุนน ้าหนกัรา่งกาย/ลดความเสีย่งต่อมะเรง็ 
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น ้าหนักร่างกายเพ่ือสขุภาพคืออะไร 
 มสีองวธิใีนการทราบว่าคุณมนี ้าหนกัสุขภาพดหีรอืไม ่  

1. การค านวณดชันีมวลกาย (body mass index – BMI)   
ดชันีมวลกายเป็นการเปรยีบเทยีบน ้าหนกักบัส่วนสงู  ค านวณโดย 

ดชันีมวลกาย = 
น ้าหนกั (กโิลกรมั) 
ส่วนสงู (เมตร)  

 

ประเภท ดชันีมวลกาย ความเส่ียงสขุภาพ 
น้อยกว่าปกต ิ น้อยกว่า 18.5  
ปกต ิ 18.5 ถงึ 24.9 อยูใ่นเกณฑเ์ฉลีย่ 
น ้าหนกัเกนิ 25.0 หรอืมากกว่า  
น ้าหนกัเกนิ 25.0 ถงึ 29.9 เพิม่ขีน้ 
โรคอว้นระดบั 1 30.0 ถงึ 34.9 ปานกลาง 
โรคอว้นระดบั 2 35.0 ถงึ 39.9 มาก 
โรคอว้นระดบั 3 40 หรอืมากกว่า มากมาก 
 

ถา้ดชันีมวลกายต ่ากว่า 18.5 แสดงว่า คุณอยูต่ ่ากว่าช่วงน ้าหนกัสุขภาพด ี  การคง
น ้าหนกัต ่าเป็นความเสีย่งต่อสุขภาพไมด่ ี

ถา้ดชันีมวลกาย 18.5 ถงึ 25 แสดงว่า คุณอยูใ่นช่วงน ้าหนกัสุขภาพด ี  ควรค ้าจุน
น ้าหนกัร่างกายในระดบันี้ 

ถา้ดชันีมวลกายมากกว่า 25 แสดงว่าคุณอยูส่งูกว่าช่วงน ้าหนกัสุขภาพด ี  มคีวาม
เสีย่งต่อมะเรง็   พยายามมองหาวธิปีรบัปรงุโภชนาการ/เพิม่กจิกรรมกายภาพ    

 

หมายเหตุ  ดชันีมวลกายอาจไมแ่ม่นย าส าหรบัคนที่มมีวลกลา้มเนื้อมาก (เช่นนกักฬีา) 
หรอื ผูส้งูอายุ/ผูส้ญูเสยีมวลกลา้มเนื้อ  

 

2. เส้นรอบเอว (waist circumference)   
เสน้รอบเอวเป็นการวดัไขมนัสะสมรอบทอ้ง    ไขมนัหน้าทอ้งเป็นปจัจยัเสีย่งต่อ

โรคเรือ้รงั รวมถงึมะเรง็บางชนิด โรคเบาหวานชนิดที ่ 2 (เบาหวานในวยัผูใ้หญ่) และ 
โรคหวัใจ/หลอดเลอืด  

วดัเสน้รอบเอวโดยการวดัจุดแคบทีสุ่ดระหว่างซีโ่ครงล่างสุดและส่วนบนของตะโพก 
(สนับนสุดของกระดกูอุง้เชงิกราน)  ขณะวดัหายใจตามปกต ิ  สายวดัใหต้งึโดยไมแ่น่นหรอื
หลวมเกนิไป 

เสน้รอบเอวสุขภาพดคีอื ผูช้ายน้อยกว่า 34 น้ิว ส่วนผูห้ญิงน้อยกว่า 32 น้ิว  
เสน้รอบเอวมากกว่าเสน้รอบเอวสุขภาพดอีาจมคีวามเสีย่งต่อมะเรง็  
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เคลด็ลบัเพ่ือเข้าถึง/ค า้จนุน ้าหนักร่างกายสขุภาพดี 
 วธิดีทีีสุ่ดเพื่อลดน ้าหนกัคอื เปลีย่นแปลงแบบแผนโภชนาการ/ออกก าลงัทลีะเลก็ละน้อย/ปฏบิตัิ
ไดจ้รงิ และ ค ้าจนุต่อเนื่องยาวนานตลอดชวีติ     
 ถา้คุณน ้าหนกัเกนิ/เป็นโรคอว้น  แมแ้ต่การลดน ้าหนกัราวรอ้ยละ 5 ถงึ 15 ของน ้าหนกัรา่งกาย
จะลดความเสีย่งของโรคหวัใจ    การลดน ้าหนกัช่วยลดความดนัโลหติ/ลดระดบัน ้าตาลในเลอืด/ระดบั
คลอเรสเตอรอลดขีึน้          
 สิง่ส าคญัคอืหลกีเลีย่งการคุมอาหารเพื่อลดน ้าหนกัอย่างรวดเรว็   การจ ากดัอาหาร/ลดพลงังาน
จากอาหาร (กโิลคาลอร)ี เพื่อลดน ้าหนกัอย่างรวดเรว็   การคุมอาหารแบบยอดนิยมมกัไมไ่ดผ้ล   การ
จ ากดัอหารอนัลดจ านวนกโิลคาลอรีอ่ยา่งรวดเรว็มกัเป็นน ้าเกนิในภายหลงั/สุขภาพไมด่ ี 
 

เอกสารอ่านเพ่ิมเติม 
1. การส ารวจสภาวะสุขภาพอนามยัของประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครัง้ที่ 3 พ.ศ. 2546 ถงึ

2547.  สถาบนัวจิยัระบบสาธารณสุข และส านกันโยบายและยทุธศาสตร.์ กระทรวงสาธารณสุข, 
2549. 

2. รายงานการส ารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครัง้ที ่ 4 พ.ศ. 2551 ถงึ 2552 โดย 
ส านกังานส ารวจสุขภาพประชาชนไทย, 2553.  

3. World Cancer Research Fund/American Institute for Cancer Research. Food, nutrition, 
physical activity, and the prevention of cancer: a global perspective. Washington DC: AICR, 
2007. 

4. Body mass index. World Health Organization, 2004. 
5. Waist circumference. World Health Organization, 2000.  
 

ค าจ ากดัความ/ค าเก่ียวกบัอาหาร 
สารภมิูแพ้ 
 สารภมูแิพเ้ป็นสารอนัสามารถก่อใหเ้กดิปฏกิริยิาภมูแิพ้ในบางคน  สารภูมแิพส้ามารถ
เกดิปฏกิริยิารนุแรงควรไดร้บัระบุในสลากอาหาร  อาหารเหล่านี้ (บางคนเกดิภูมแิพ)้ ไดแ้ก่ ถัว่ลสิง/ถัว่
เปลอืกแขง็ (อลัมอนด/์มะมว่งหมิพานต์/วอลนทั)/หอย/ปลามคีรบี/นม/ไข/่เมลด็งา/ถัว่เหลอืง  รวมถงึ 
โปรตนีส่วนในเมลด็ขา้วสาล/ีขา้วบารเ์ลย/์ขา้วไร และ สารซลัไฟต ์ (เป็นสารทีอุ่ตสาหกรรมอาหารใช้
ป้องกนัปฏกิริยิาออกซเิดชัน่เพื่อไมใ่ห้อาหารเปลีย่นเป็นสนี ้าตาล   สามารถกระตุน้โรคหอบหดืในบาง
คน)   
 

พืชจ าพวกหอมกระเทียม 
พชืจ าพวกหอมกระเทยีม ไดแ้ก่ กระเทยีม/หอมใหญ่/ตน้หอม/กุ๊ยช่าย/หอมแดง    
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เบต้าแคโรทีน 
 แบตา้แคโรทนีพบในผกัใบเขยีว   บางครัง้พบในผลไม/้ผกัสสีม้/เหลอืงเช่น แครอท/ผกัขม/ผกั
กะหล ่าผกักาดหอม/มะเขอืเทศ/มนัเทศ/บรอ็คโคลี/่แคนตาลปู/สม้/มะละกอ/ฟกัทอง   ตามกฎหวัแมม่อื 
ยิง่สผีลไม/้ผกัมสีเีขม้มากเพยีงใด  กย็ิง่มสีารเบตา้แคโรทนีมากขึน้เท่านัน้ 
 

แคโรทีนอยด ์ 
แคโรทนีอยดม์ใีน ผกัขม/เคล (กะหล ่าปลชีนิดหนึ่งสเีขยีวเขม้)/ฟกับตัเตอรน์ตั (เปลอืกสเีหลอืง

อ่อน เนื้อสเีหลอืงสม้)/ฟกัทอง/พรกิปน่/แครอท/มะเขอืเทศ/แคนตาลปู/มนัเทศ 
 

เส้นใยอาหาร 
อาหารเสน้ใยเป็นส่วนหนึ่งของอาหารประเภทพชือนัร่างกายไมส่ามารถยอ่ยได ้   มเีสน้ใยหลาย

ชนิดและมทีุกอย่างมปีระโยชน์    เสน้ใยทีล่ะลายไดช้่วยลดระดบัคอลเรสเตอรอล   ส่วนเสน้ใยไมล่ะลาย
ช่วยหน้าทีก่ารท างานของล าไส ้   

ธญัพชืขดัสน้ีอย/ไมเ่อาร าออกมเีสน้ใยอาหารมาก   ยกตวัอยา่ง ขนมปงัธญัพชีขดัสน้ีอย/ไมเ่อา
ร าออก ขนมมฟัฟิน (muffin - ขนมปงักลมลกูเลก็ในพมิพอ์บ) ขนมปงัน่ิม (crumpet) ขนมปงักรอบ 
(crisp bread) อาหารเชา้ธญัพชื (cereal) อาหารผสมประกอบดว้ยธญัพชื/ถัว่/ผลไมแ้หง้ (muesli) โอ๊ต 
(oat) ขา้วสนี ้าตาล/ขา้วซอ้มมอื (brown rice) พาสตา้ผสมธญัพชืไมเ่อาร าออก (pasta – อาหารแหง้เคลา้
ไข)่ 
 เสน้ใยอาหารยงัพบในผลไม ้ ผกั ถัว่เปลอืกแขง็ เมลด็พชื และ พชืตระกูลถัว่ (ถัว่ฝกัเมด็กลม 
(pea)/ถัว่ฝกั (bean)/ถัว่เมด็แบน (lentil)    
 

หมายเหต ุ  ถัว่ฝกัเมลด็กลม เป็นถัว่ในฝกัทีม่เีมลด็กลม/กนิสดทัง้ทีย่งัไมแ่ก่เตม็ที ่ ไดแ้ก่ ถัว่
ลนัเตา/ถัว่ลกูไก่    ส่วนถัว่ฝกั แบ่งเป็นประเภทกนิไดท้ัง้ฝกัไดแ้ก่ ถัว่แขก/ถัว่พ/ูถัว่ฟกัยาว/ถัว่แปบ  และ 
ประเภทกนิเฉพาะเมด็ไดแ้ก่ ถัว่เหลอืง/ถัว่ปากอา้   ส าหรบัถัว่เมลด็แบนมลีกัษณะกลมแบนเหมอืนเลนส์
ตาคน/มหีลายส ี(เขยีว/น ้าตาล) 

 

โฟเลท (กรดโฟลคิ)  
 โฟเลท (กรดโฟลคิ) หรอื อกีนยัหนึ่งคอื ไวตามนิบ ี9 ไดจ้ากแหล่งประเภทผกัใบเขยีว (บรอ็คโค
ลี/่กะหล ่าดาว/ผกัขม/ผกัสลดัใบเขยีว) พชืตระกูลถัว่ (ถัว่ลกูไก่/เมลด็ถัว่แหง้) ถัว่เปลอืกแขง็ น ้าสม้ ผลไม้
อื่น (กลว้ย/สตรอเบอรี)่  
 อาหารจ านวนมากอุดมไปดว้ยกรดโฟลคิ ไดแ้ก่ อาหารเชา้ธญัพชื/ขนมปงั/น ้าผลไม ้  
 

พืชตระกลูถัว่ 
 พชืตระกูลถัว่หมายถงึ เมลด็พชืกนิได ้ ไดแ้ก่ ถัว่ฝกัเมด็กลม/ถัว่ฝกั/ถัว่เมด็แบน  เป็นแหล่งทีด่ี
ส าหรบัไวตามนิ/เกลอืแร/่เสน้ใยอาหาร/แป้ง/โปรตนี/เหลก็  นกัโภชนาการแนะน าใหเ้พิม่พชืตระกูลถัว่ใน
การคุมอาหารเพื่อลดน ้าหนัก  
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ไลโคปีน (lycopene)  

ไลโคปีนเป็นแคโรทนีอยดช์นิดหน่ึง  อนัเป็นสารประกอบสแีดงของมะเขอืเทศ/แตงโม/พรกิปน่/    
ซึง่เป็นส่วนประกอบส าคญั ของสแีดงของมะเขอืเทศ และแตงโม ทีม่โีครงสรา้งโมเลกุล ทีย่าวกว่าแคโรที
นอยดช์นิดอื่นๆท าให ้ ไลโคปีน เป็นแคโรทนีอยดท์ีม่ปีระสทิธภิาพสูงสุด มฤีทธิเ์ป็นสารตา้นอนุมลู อสิระ
ซึง่จะช่วยลดความผดิปกต ิ และความเสื่อมของเซลล์ อนัเน่ืองมาจากการท าลายของอนุมลูอสิระ 
มผีลการวจิยัทางวทิยาศาสตรก์ารแพทยว์่า ปรมิาณไลโคปีนในรา่งกายจะลดลงเมือ่ อายมุากขึน้ และ
พบว่าปรมิาณสารไลโคปีนในร่างกาย มคีวามสมัพนัธแ์บบผกผนั กบัอตัราการเกดิ โรคมะเรง็ต่อม
ลกูหมาก ผูป้ว่ยทีม่ปีรมิาณสารไลโคปีนในร่างกายต ่า จะมคีวามเสีย่งต่อ โรคมะเรง็ ต่อมลกูหมากเพิม่ขีน้ 
 ไลโคปีนพบมากในมะเขอืเทศ/ผลติภณัฑม์ะเขอืเทศ   นอกจากนี้ ยงัพบในแตงโม/พรกิปน่/สม้
โอ/ผลฝรัง่/ลกูพลบั/แอปรคิอท     
 

 


