
พิชิตอวนพิชิตอวนพิชิตอวน      พิชิตพุงพิชิตพุงพิชิตพุง         คนไทยไรพุงคนไทยไรพุงคนไทยไรพุง    

มหันตภัยเงียบ  ที่คุณคาดไมถึง 
คนอวนที่ลงพงุจะมีไขมันสะสมในชองทองปริมาณมาก    ยิ่งรอบพุงมากเทาไร    ไขมันยิ่งสะสมใน

ชองทองมากเทานั้น  ไขมันที่สะสมนี้จะแตกตัวเปนกรดไขมันอิสระเขาสูตับมีผลใหอินซูลินออกฤทธิ์ไดไมดี  
เกิดเปน  โรคอวนลงพุง  ซ่ึงเปนสาเหตุของโรคเรื้อรังตาง ๆ   เชน     น้าํตาลในเลือดสูง     ความดนัโลหิตสูง  
โรคไขมันในเลือดสูง โรคเบาหวาน   โรคหลอดเลือดหวัใจ   โรคหลอดเลือดสมอง    โดยเอวทีเ่พิ่มขึ้นทุก ๆ 
5  ซ.ม. จะเพิ่มโอกาสเกิดโรคเบาหวาน  3-5 เทา  ดังนั้น  “ ยิ่งพุงใหญเทาไร  ยิ่งตายเรว็เทานัน้” 
 ผูที่อวนลงพุงรวมกับปจจัยเสี่ยงอีก  2  ใน  4  อยางตอไปนี้ 

1. ความดันโลหติตั้งแต  130 / 85  มิลลิเมตรปรอทขึ้นไป 
2. น้ําตาลในเลือดขณะอดอาหารสูง  ตั้งแต  100  มิลลิกรัมตอเดซิลิตรขึ้นไป 
3. ระดับไขมันไตรกลีเซอรไรดสูง  ตั้งแต  150  มิลิกรัมตอเดซิลิตรขึ้นไป 
4. ระดับไขมัน  เอช-อี-แอล  คอเลสเตอรอล  ต่ํากวา  40  มลิลิกรัมตอเดซิลิตรในผูชาย  หรือต่ํากวา  50  

มิลลิกรัมตอเดซิลิตรในผูหญิง 
ภาวะอวนลงพุง คือ 

ผูหญิงที่มีรอบเอว  ตั้งแต  80  เซนติเมตร ขึ้นไป 
 ผูชายที่มีรอบเอว   ตั้งแต  90  เซนติเมตร  ขึ้นไป 
วิธีการวัดเสนรอบเอว 

1. อยูในทายืนตรง 
2. ใชสายวดั  วดัรอบเอวโดยผานสะดือ 
3. วัดในชวงหายใจออกสุด  (ทองแฟบ)  โดยใชสายวดัแนบกับลําตัว  ไมรัดแนน  และวางอยูใน

แนวขนานกับพื้น 
• เปนวิธีวดัแบบงาย ๆ เพื่อการติดตามเฝาระวังภาวะอวนลงพุง 
•  ถาตามหลักวชิาการ  คือวัดตรงขอบบนสุดของกระดกูเชิงกราน 

หลักการปรบัเปลี่ยนพฤติกรรม  เพ่ือพิชิตอวน  พิชิตพุง 
 สุขภาพดีขึ้นได  ถาน้ําหนกัตัวลดลง  5 – 10 % ของน้ําหนักเริ่มตน  จะทําใหไขมันในชองทอง 
ลดลงไปได  30 % ไขมันในเลือด  น้ําตาลในเลือดลดลง  และความดันโลหิตลดลงดวย  ยึดหลักการ  
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมงาย ๆ ดังนี ้

1 มีความตั้งใจและมุงมั่นจริง ๆ ที่จะพิชิตอวน  พิชิตพุง 
2 อารมณดี  ไมเครียด  และสรางความคิดที่ด ีๆ  ใหกับตวัเอง “เราสามารถปฏิบัติได “ 



3 ตั้งเปาหมายของน้ําหนกัที่จะลด  ควรมีความเปนไปได  และไมลดน้ําหนัก  มากจนเปนอันตราย
ตอสุขภาพ 

4 ควบคุมพลังงาน  ตองควบคมุพลังงานจากอาหารโดยคอย ๆ ปรับลดลง  สําหรับผูหญิงไมควร
นอยกวาวนัละ  1200  กิโลแคลอรี  และผูชายไมควรรอยกวาวันละ  1600  กิโลแคลอรี   

5 เผาผลาญพลังงาน  เคล่ือนไหวออกแรงและ  ออกกําลังกาย  เปนประจําสม่ําเสมอ  วิธีงาย ๆ และ
เห็นผล  คือเดนิชา  สลับเดินเร็ว  ใหได  45 – 60  นาที  ตอเนื่องทุกวนั  หรือ ใน  1  สัปดาหออก
กําลังกายใหได  รวม  300  นาที  น้ําหนัก  จะลดลงครึ่งกโิลกรัม  ใน  1  สัปดาห 

ตารางที่  1  ปริมาณของกลุมอาหารตอวันในระดับพลังงาน ตาง ๆ  
 
พลังงาน (กิโลแคลอรี)  ตอวัน กลุมอาหาร 

ตอวัน 

 

หนวย 

 1200 1300 1400 1500 
ขาว ทัพพ ี 6 6 7 6 
ผัก ทัพพ ี 5 5 5 6 
ผลไม สวน 3 4 4 4 
เนื้อสัตว ชอนกินขาว 6 7 7 7 

ไขมันต่ํา แกว 1 1 1 1 
 
น้ํามัน  น้ําตาล และเกลือ  กนิแตนอยเทาทีจาํเปน (น้ํามนัไมควรกินเกิน 4 ชอนชา) 

 
ตารางที่ 2 ปริมาณของกลุมอาหารตอวันในระดับพลังงานตาง ๆ 

 
พลังงาน (กิโลแคลอรี)  ตอวัน กลุมอาหาร 

ตอวัน 

 

หนวย 

 1600 1700 1800 1900 
ขาว ทัพพ ี 8 8 9 9 
ผัก ทัพพ ี 6 6 6 6 
ผลไม สวน 4 5 5 5 
เนื้อสัตว ชอนกินขาว 7 8 8 9 

ไขมันต่ํา แกว 2 2 2 2 
 

*        เนื้อสัตวสุก  ประเภทไขขาวตม  เนือ้ปลา  อกไก  กินเพิ่มไดอีก 1 เทา 
**     ถาไมกินนมใหกินปลาเล็กปลานอย  2  ชอนกินขาว แทนนม  1  แกว 



 
ผลไม  1  สวน  ใหพลังงาน  70  กิโลแคลอรี 

  ผลไมเล็ก         1   สวน         เทากับ  6-8  ผล        เชน  องุน  ลองกอง  ลําไย 
 ผลไมกลาง      1   สวน         เทากับ  1-2  ผล        เชน  กลวย  สม  ชมพู 
 ผลไมใหญ       1   สวน        เทากับ  6 – 8  คํา       เชน มะละกอ  แตงโม  สับปะรด 
 

หลักการกนิอาหาร  เพ่ือควบคุมพลังงาน 

• กินอาหารครบ  3  มื้อ  ตองไมงดอาหารมื้อใดมื้อหนึ่ง  
 การลดมื้ออาหารจะทําใหอันตรายการเผาผลาญพลังงานลดลง 

• ลดปริมาณอาหารทุกมื้อท่ีกิน  
เร่ิมแรกลดขาวลงมื้อละ  1  ทัพพี  งดของหวาน  ลูกอม  น้ําหวาน  น้ําอัดลม  เครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล  สัปดาหตอไปเริ่มลดขาว  แปงลงเหลือคร่ึงหนึ่ง 

• เลือกกินอาหารพลังงานต่ํา   
อาหารโซนสีเขียว  เลือกกินใหมาก  โซนสีเหลืองกินแตพอควร  และโซนสีแดงเลือกกินใหนอย
ที่สุด  ตามตารางที่  3  

• กินผัก  ผลไมในมือ้อาหารใหมากขึ้น   
กากใยในผัก  ผลไมชวยขับไขมันในอาหารทิ้ง  และชะลอการดูดซึมน้ําตาล  เขากระแสเลือด 

• เค้ียวอาหารชา ๆ   
ใชเวลาเคีย้วประมาณ  30  คร้ังตอ  1  คํา  และสวนอารมณความรูสึกพอใจในรสชาตขิองอาหาร
ใหสมองรับรูศูนยควบคุมความหวิ  ความอิ่มที่สมองจะรับรูวากินอิ่มแลวใชเวลาประมาณไม
นอยกวา  15 นาที  ดังนั้นอาหาร  1 จานเล็กควรใชเวลาในการรับประทาน ไมนอยกวา  15  นาท ี

• มีความอดทน  ถารูสึกหวิ  ทั้ง ๆ ที่เพิง่กินไป    ขอใหอดทนเพยีง   10   นาที    ทานก็จะ
หายหวิได  โดยใชวิธีเปลี่ยนอิริยาบถในขณะนัน้ไปทําอยางอื่นแทน   แตถาไมหายหวิก็ใหกนิ
ผลไมรสหวานคําสองคําจะชวยบรรเทาความหวิหรือดืม่น้ําเปลา 

 
 
 
 
 



 
ตารางที่  3  การเลือกอาหารเพื่อควบคุมน้ําหนักโดยปรับเปลี่ยนการบริโภคตามสี 

 
 

กลุมอาหาร โซนสีเขียว 
เลือกกินใหมาก 

โซนสีเหลือง 
เลือกกินแตพอควร 

โซนสีแดง 
เลือกกินใหนอยท่ีสุด 

 
ขาว   แปง 

ขาวกลอง ขาวโอด  
ขนมปงหยาบ มัน เผือก 
ขาวโพดตม 

ขาวเหนียว  ขนมจีน 
  เสนหมี่  เสนใหญ  บะหมี่  
ขนมปงขาว วุนเสน 

หมี่กรอบ  ขาวมันไก  คุกก้ี  
เคก  พาย  ทอฟฟ  
 ขนมหวานตาง ๆ 

ผัก ผักสด  ผักนึ่ง  ผักลวด  ผักใบ
เขียว  ผักตระกูลกะหล่ํา 

ผักกระปองชนิดจืด  สะตอ  
ฟกทอง  แครอท 

ผัดผัก  ผักกาดดองเค็ม ผัก
กระปองชนดิเค็ม 

ผลไม ผลไมสด  สม  ชมพู  ฝร่ัง  
แคนตาลูป  มะระกอ  พุทรา  
สาลี่  แอปเปล 

มะมวงสุก  กลวย  ขนนุ  
แตงโม ละมุด  ลําไย  ล้ินจี่  
สัปปะรด  องุน   

ทุเรียน  ลําไยแหง  ผลไม
ตากแหง  อะโวคาโด  
มะขามหวาน 

เนื้อสัตว เนื้อปลา  ไขขาว  กุง  ปู  
อกไกไมหนัง  เตาหู  ถ่ัวแดง 

เนื้อหมูแดงเลาะมันออก  
ไขทั้งฟอง  ไกนอง  ปลา
กระปองในน้ํามัน 

เนื้อติดมัน  เคร่ืองในสัตว  
ไขเจียว  ไกทอด  ปลาทอด  
แคปหม ู

นม นมปราศจากไขมัน  นมรส
จืดทุกประเภท  นมถั่วเหลือง
รสจืด 

นมไขมันต่ํา  นมเปรี้ยว
ไขมันต่ํา  โยเกิรตไขมันต่ํา  
นมพรองมันเนย 

นมสด  นมเปรี้ยว  ครีม  
นมขนหวาน  ไอศครีม  

ช็อกโดเลส 
ไขมันเติมใน

อาหาร 
น้ําสลัดไมมีน้าํมัน  

 มายองเนส ไรไขมัน 
น้ําสลัดไขมันต่ํา  น้ํามันพืช  
เมล็ดทานตะวนั  ถ่ัวลิสง  
เมล็ดมะมวงหมิพานต 

มาการีน  เนย  เบคอน  
น้ํามันหม ู

เคร่ืองดื่ม น้ําเปลา  น้ําชา  ชาเขียว  
 น้ําสมุนไพรทีไ่มเติมน้ําตาล 

กาแฟรอน   น้าํตาล  และ
ครีมเล็กนอย 

เหลา  เบียร  ไวน  น้ําอัดลม  
น้ําหวาน  โอเลี้ยง  ชาดํา
เย็น  เคร่ืองดื่มรสผลไม 

อาหาร
สําเร็จรูป 

ประเภทตม  นึ่ง  ยาํ  ลวก  
อบ  ตุน 

ประเภทปง  ยาง  ตดัสวนที่
ไหมท้ิง 

ประเภทผัด ทอด ใชกะทิ 

 
 
 
 



เทคนิคการปรับเปลี่ยนนิสัยการกิน  เพื่อพิชิตอวน พิชิตพุง 
1 กินอาหารสมดุล  ควบคุมสัดสวนปริมาณอาหาร  กลุมขาวแปง  ผัก  ผลไม  ปลา  ไข  

ถ่ัว  เห็ด  เตาหู  นม  ผลิตภัณฑนม  และไขมัน  กินใหพอเหมาะในแตละวัน     
น้ําหนักตัวปกติ ผูหญิง             ควรไดรับพลังงานวันละ  1600  แคลอรี  
น้ําหนักตัวปกติ  ผูชาย             ควรไดรับพลังงานวันละ  2000  แคลอรี 
- ขาว  แปง  น้ําตาล  วันละ  8 – 12  ทัพพี 
- ผัก  วันละ  4 – 6  ทัพพ ี
- ผลไม (ไมหวาน)   3 – 5 สวน 
- นมพรองมันเนย วนัละ  1 – 2  แกว 
- เนื้อสัตวไมตดิมัน  วันละ  6 – 10  ชอนกินขาว 
- น้ํามัน  น้ําตาล  เหลือ  วันละนอน ๆ 

2 กินอาหารธรรมชาติไมแปรรูป   เชน  เมล็ดธัญพืชตาง ๆ  ขาวกลอง  ขาวโพด  เผือก  
มัน  ถ่ัวดํา  ถ่ัวแดง  และ เมล็ดธัญพืชที่มีน้ํามัน  ไดแก  เมล็ดทานตะวัน  เมล็ดฟกทอง  
เม็ดมะมวงหิมพานต  งา  เปนตน  กนิแตพอควร เพื่อเปนแหลงใหพลังงาน  วิตามิน  
เกลือแร  และใยอาหาร 

3 กินผักและผลไมรสไมหวาน  ใหมากพอและครบ  5  สี  คือ  สีน้ําเงินมวงแดง  สีเขยีว  
สีขาว  สีเหลืองสม  และสีแดง  เพื่อเพิ่มวติามิน  เกลือแร  และใยอาหารและพฤกษาเคมี  
สารเม็ดสีในผักผลไม  เพิ่มระบบภูมิคุมกนัโรค 

4 กินเปน  คือ  รูจักหลีกเลีย่งอาหารมันจัด หวานจดั  และเค็มจัด (อาหารที่มีไขมัน  น้ํามัน  
เนย  มาการีน  น้ําตาล  แปง  และเกลือเปนสวนประกอบ  เชน  ขาวขาหมู  ขาวมันไก  
เคก  คุกกี้  มนัฝร่ังทอด  โรตี  ทองหยอด  ฝอยทอง  สายไหม  ขนมขบเคี้ยว  ของดอง  
และผักดอง   กินใหนอย 

5 กินอาหารพออิ่ม  ในแตละมื้อ  ไมบริโภคจนอิ่มมากเกนิไป 
6 กินอาหารเชาทุกวัน  มื้อเชาเปนมื้อหลักทีสํ่าคัญ  ตองรับประทานทุกวัน  เพื่อกระจาย

ปริมาณพลังงานอาหาร  ใหพอเหมาะกับความตองการของรางกาย  นอกจากนัน้จะ
ควบคุมอาหารมื้อเย็นใหกนินอยลงได 

7 กินอาหารมื้อเย็นแตวัน  เวลาสําหรับอาหารมื้อเย็น  ควรหาง  อยางนอย  4  ช่ัวโมง  
กอนนอน  เพราะชวงเวลานอนหลับ  ระบบประสาทสั่งงานใหรางกายพักผอนอาหารที่
กินเขาไปจะถกูยอยและเปลีย่นเปนไขมันสะสมในรางกาย 

 
 



วิธีลดน้ําหนัก 
 1    หลักการลดน้ําหนกัคือ  ตองลดไขมันที่มีอยูในรางกายไมใชลดกลามเนื้อ 
 2    อยาอดอาหาร  แตใหเลือกกินอาหารพลังงานต่ํา  การอดอาหารจะทําใหรางกายสูญเสียกลามเนื้อ 
 3    การควบคมุอาหารอยางเดียวพบวา  ลดน้ําหนกัไดยาก  แตถาออกกําลังกายดวยจะสามารถชวยทําให   
 4    ลดน้ําหนกัไดเร็วขึ้นการออกกําลังกายจะชวยปองกนั  การสูญเสียกลามเนื้อและยังชวยทําใหรางกาย 
       มีกลามเนือ้มากขึ้นกวาเดิมดวย 
  5   ถาออกกําลังกายโดยไมควบคุมอาหาร  ออกกําลังกายเทาไหรก็จะไมสามารถลดน้ําหนกัได 
หลักการเคลือ่นไหวออกแรงและออกกําลังกาย 
  1   ออกกําลังกายทําใหขนาดของเซลลไขมันเล็กลง 
  2   ออกกําลังกายตรงไหนไดผลตรงนั้น (ไขมันที่แทรกในกลามเนื้อตรงนั้นถูกนํามาใช) 
  3   ออกกําลังกายนานขึ้น  ไดผลมากขึ้น (ไขมันบริเวณอื่นถูกนํามาใชดวย) 
  4   ในคนอวนใสเครื่องชวย  เชน  รัดเขา  รองเทาหุมขอ  พื้นนุม  เล่ียงการวิ่งขึ้นลงบนัได 
  5    ออกกําลังกายตองปลอดภัยไมเหนื่อย ไมหอบ ทดสอบไดโดยพูดกับตัวเองเปนประโยตตอเนือ่ง  ให  
        ออกกําลังตอไปได  ถาพูดกับตวัเองขาด ๆ หาย ๆ หอบ ๆ ใหหยุดออกกําลังกาย 
ตารางที่  5  พลังงานที่ใชโดยเฉล่ียของกิจกรรมประเภทตาง ๆ ในเวลา  1  ชม.  ผูท่ีมีน้ําหนักตัว  50  กก.ขึ้นไป 

ปริมาณพลงังานที่ใชโดยเฉลี่ย (กิโลแคลอรี) ของผูท่ีมี
น้ําหนักตัว 

 
 
 

กิจกรรม 

 

คาพลังงานที่ใช 
กิโลแครอลี/กก/

ชม. 50 
กก. 

55 
กก. 

60 
กก. 

65 
กก. 

70 
กก. 

75 
กก. 

80 
กก. 

85 
กก. 

90
กก. 

เดินในที่ทํางาน 3.0 150 165 180 195 210 225 240 255 270 
ทําความสะอาดบาน 3.5 175 192 210 228 245 262 280 298 315 
เดินดวยความเร็วปานกลาง 3.5 175 192 210 228 245 262 280 298 315 
ขี่จักรยานชา ๆ 4.0 200 220 240 260 280 300 320 340 360 
เตนแอโรบิคแรงกระแทกต่ํา 5.0 250 275 300 325 350 375 400 425 450 
วิ่งเหยาะ ๆ 7.0 350 385 420 455 490 525 560 595 630 
วายน้ําเบาปานกลาง 8.0 400 440 480 520 560 600 640 680 720 
นอนหลับ 0.9 45 50 54 58 63 68 72 76 81 
ยืน 1.2 60 66 72 78 84 90 96 102 108 
นั่งเขียนหนังสือ 1.8 90 99 108 117 126 135 144 153 162 
ซักผา 2.0 100 110 120 130 140 150 160 170 180 

รีดผา 2.3 115 126 138 150 161 172 184 195 207 



ตารางที่  4  แสดงปริมาณพลังงานอาหาร 
อาหาร ปริมาณ พลังงาน (กิโลแคลอรี) 
ขาว 1  ทัพพี 80 
ไข 1  ฟอง 80 

นมพรองไขมัน 1  แกว 90 
ผัก 1  ทัพพี 11 
ผลไม 1  สวน 70 
น้ําตาล 1  ชอนชา 15 
ขนมปง 1  แผน 98 
ขาวโพด 1  ฝก 160 
น้ํามัน 1  ชอนชา 45 
กะท ิ 3  ชอนชา 45 

คอฟฟเมต 2  ชอนชา 45 
ถ่ัวลิสง 10  เมล็ด 45 

เม็ดมะมวงหิมพานต 6  เมล็ด 45 
ปลาท ู ½  ตัว 26 

 
อาหาร  1  จาน น้ําหนัก (กรัม) พลังงาน (กิโลแคลอรี) 

โจกหมู 415 253 
กวยจั๋บน้ําใส 347 259 
กวยเต๋ียวหลอด 216 266 

เสนหมี่น้ําเนื้อเปอย 404 298 
บะหมี่ตมยํา 240 310 
ขนมจีนน้ํายา 435 332 

กวยเต๋ียวราดหนาหมู 354 397 
ขาวคลุกกะป 296 428 

หอยแมลงภูทอดใสไข 197 428 
ขาวราดหนากระเพราไก 265 478 

ขาวหมกไก 316 535 
ขาวคะนาหมูกรอบ 270 620 

กวยเต๋ียวผัดซีอ่ิ้วใสไข 350 679 
ขนมจีนแกงเขยีวหวานไก 314 594 

 



คาเปาหมายเพื่อสุขภาพดี 
ดัชนีมวลกาย     1805 – 22.9  กก. / ต.ร.ม. 
รอบเอวหญิง    ต่ํากวา    80  ซม. 
รอบเอวชาย      ต่ํากวา    90  ซม. 
ความดันโลหติขณะพกั  ต่ํากวา   120 / 80  มม. ปรอท 
ชีพจรขณะพัก     60 – 80  คร้ัง / นาที 
ผลเลือด 
    *  ระดับน้ําตาล   ต่ํากวา   100  มก. / ดล. 
  *  คอเลสเตอรอล ต่ํากวา   200  มก. / ดล. 
  *  LDL  คอเลสเตอรอล  ต่ํากวา  130  มก. / ดล. 
  *  HDL  คอเลสเตอรอลหญิง  สูงกวา    50  มก. / ดล. 
  *  HDL   คอเลสเตอรอลชาย  สูงกวา    40  มก. / ดล. 
  * ไตรกลีเซอรดรดต่ํากวา   150  มก. / ดล. 
 

เผลอกินมาก  โรคอวนถามหา 
-  ถาคุณกินปาทองโกเกินพกิดั  เพียง  1  ตวั  ทุกวันเปนเวลา  1  ป  น้ําหนักตัวคณุเพิ่มขึ้นได  3 – 4  กิโลกรัม 
-  ถาคุณกินคกุกี้เกินพิกัด  เพยีง  1  ช้ินทุกวนัเปนเวลา  1  ป  น้ําหนกัตัวคุณเพิ่มขึ้นได  2 – 3 กิโลกรัม 
-  ถาคุณกินมนัฝร่ังทอดเกินพิกัด   วันละ   15   ช้ิน   ทุกวนัเปนเวลา   1   ป   น้ําหนกัตวัคุณเพิ่มขึ้นได  4 – 5    
    กิโลกรัม  
-  ถาคุณดื่มน้ําอัดลมหรือน้ําผลไมเกินพิกดั  วันละ  1  กระปอง  ทุกวันเปนเวลา  1  ป  น้ําหนกัตัวคณุเพิ่มขึ้น 
   ได  6  กิโลกรัม 
 
ที่มา   -  กองโภชนาการ     กรมอนามัย     กระทรวงสาธารณสุข 


