
 

คนท่ีอวนลงพุง   จะมีไขมันสะสมในชองทองปริมาณมาก ยิ่งรอบ
พุงมากเทาไหร  ไขมันยิ่งสะสมในชองทองมากเทานั้น    ไขมันท่ี
สะสมนี้จะแตกตัวเปนกรดไขมันอิสระเขาสูตับ   มีผลใหอินซูลิน
ออกฤทธิ์ไดไมดีเกิดเปน “ภาวะอวนลงพุง” ซ่ึงเปนเหตุของ  โรค
เรื้อรังตาง ๆ เชน น้ําตาลในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง ไขมันใน
เลือดสูง  เบาหวาน  หลอดเลือดหัวใจ หลอดเลือดสมอง โดยเอว
เพ่ิมขึ้นทุกๆ 5 ซม จะเพ่ิมโอกาสเกิดโรคเบาหวาน 3-5 เทาดังนั้น 

   เคลื่อนไหวออกแรงและออกกําลังกายวันละ  30  นาที   
          สัปดาห ละ 5 วัน  อาจจะทําตอเนื่องครั้งเดียว หรือทํา เปน          
          ชวงสั้น ๆ วันละ 2-3 ครั้งถาน้ําหนักตัวยังไมลด  เพ่ิมเวลา 
          เคลื่อนไหวออกแรง/ออกกําลังกายวันละ 40-60 นาที 

    เริ่มกิจกรรมเบากอน แลวคอย ๆ เพ่ิมจนถึงเปาหมาย 
    เคลื่อนไหวออกแรงใหเปนวิถีชีวิตประจําวัน เชน  เดินมาก  

          ขึ้นทํางานบานอยางกระฉับกระเฉงหรือออกกําลังกาย   
         ดวย การเดินเร็ว ปนจักรยาน วายน้ํา รํามวยจีน โยคะ  

 
    อบอุนรางกาย (warm up)   และยืดเหยียดกลามเนื้อ 5 - 10   

           นาที  เคลื่อนไหวออกแรงหรือออกกําลังกายปานกลาง **         
    จนหายใจเร็วขึ้น ถ่ีขึ้น ไมเหนื่อย ไมหอบ พูดคุยไดจนจบ 
    คลายกลามเนื้อ  (cooldown)  และยืดเหยียดกลามเนื้อ      

           5 -10 นาที 



            ถานํ้าหนักตัวลดได 5-10 % ของนํ้าหนักไขมันในชองทองจะ
ลดลงไปได 30% ขั้นตอนสําคัญมีดังน้ี 

       มีความตั้งใจ และมุงม่ันจริง ๆ ที่จะพิชิตอวน พิชิตพุง 

       สรางความคิดดี ๆ ใหกับตัวเอง เชน “ เราสามารถปฏิบัติได ”    
       ตั้งเปาหมายของนํ้าหนักที่จะลด ควรมีความเปนไปได  

            ลดเพ่ือสุขภาพ  ควรลด  5 — 10%  ของนํ้าหนักเม่ือเริ่มตน             

            เชน นํ้าหนัก 70 กก.ควรลดประมาณ 3.5-7 กก. 

            อัตราลดน้ําหนักท่ีเหมาะสม คือสัปดาหละ 0.5 กก. ถึง 1 กก. 

       ควบคุมพลังงานจากอาหารใหลดลง 

      การรักษานํ้าหนักตัวใหคงที่ และรอบเอวไมขยาย มีหลักการ
ควบคุมอาหาร ดังน้ี 

      กินอาหารสมดุล ควบคุมสัดสวนปริมาณอาหาร กลุมขาว แปง 

ผัก ผลไม เน้ือสัตว ไข ถั่วเมล็ดแหง นม ผลิตภัณฑนมและไขมัน ให

พอเหมาะในแตละวันตามธงโภชนาการ 

      กินอาหารธรรมชาติ ไมแปรรูป   เชน เมล็ดธัญพืช  กลุมขาว 

แปง ไดแก ขาวกลอง เผือก มัน ขาวโพด กลุมนํ้ามันงา ไดแก  เมล็ดฝก

ทอง ถั่ว งา เปนตน เพราะมีวิตามิน เกลือแร และใยอาหารสูง 
      กินผักและผลไมรสไมหวาน   ใหมากพอควรและครบ  5 สี 

คือ  สีนํ้าเงินมวงแดง  สีเขียว  สีขาว  สีเหลืองสม  และสีแดง เพื่อเพิ่ม

วิตามิน เกลือแร และเพิ่มระบบภูมิคุมกันโรค จากสารเม็ดสีในผักผลไม 

      กินอาหารพออ่ิม ในแตละม้ือ ไมบริโภคจนอ่ิมมากเกินไป 

กินอาหารทุกม้ือ ตองไมงดอาหารม้ือใดม้ือหนึ่ง   เพื่อใหนํ้าหนักลด

เร็ว เพราะนํ้าหนักจะกลับมาเร็วมาก เม่ือคุณไมสามารถควบคุมอาหาร

ไดอยางตอเน่ือง 
ลดปริมาณอาหารทุกม้ือท่ีกิน   เชน สัปดาหแรกลดอาหารไปหน่ึงใน

สาม สัปดาหตอไปลดลงครึ่งหน่ึงอยางน้ีเปนตน หรือเริ่มแรกลดขาวลง
ม้ือละ 1 ทัพพี งดของหวาน  นํ้าหวาน  นํ้าอัดลม ฯลฯ เม่ืองดแลวกินผัก

ผลไมที่รสไมหวานที่มีกากใยใหมากขึ้น เพื่อทําใหการดูดซึมไขมันที่

ลําไสเล็กลดลง และชะลอการดูดซึมนํ้าตาลดวย 
มีความอดทน ถารูสึกหิว ท้ัง ๆ ท่ีเพ่ิงกินไปขอใหอดทน     โดยใชวิธี

เปลี่ยนอิริยาบถในขณะน้ันไปทําอยางอ่ืนแทนเพียง  10  นาทีทานก็หาย

หิวได หรือไมกินผลไมรสไมหวาน คําสองคําจะชวยบรรเทาความหิว 

หรือดื่มนํ้าเปลา 
เคี้ยวอาหารชา ๆ ใชเวลาเคี้ยวประมาณ 30 ครั้งตอ 1 คําและสงความ 

รูสึกของอาหารใหสมองรับรู ศูนยควบคุมความหิว ความอ่ิมที่สมองจะรับ 
รูวากินอ่ิมแลวใชเวลาไมนอยกวา 15 นาที  ดังน้ัน อาหาร 1 จานเล็ก

ควรใชเวลารับประทานไมนอยกวา 15 นาท ี

     กินเปนคือ รูจักหลีกเลี่ยงอาหารมันจัด หวานจัดและเค็มจัด 

อาหารในรูปไขมัน นํ้ามัน เนย นํ้าตาล แปง และเกลือ กินใหนอยลง 

     กินอาหารเชาทุกวัน   ม้ือเชาเปนม้ือหลักที่สําคัญตองให

ความสําคัญรับประทานทุกวัน   เพื่อกระจายปริมาณพลังงานอาหารให

พอเหมาะกับความตองการของรางกาย 
     กินอาหารม้ือเย็นแตละวัน   เวลาสําหรับอาหารม้ือเย็นควร

หางจากเวลานอน ไมนอยกวา 4 ช่ัวโมง เพราะชวงเวลานอนหลับ ระบบ
ประสาทส่ังงานใหรางกายพักผอน เกิดการสะสมไขมันในชองทองมากขึ้น 

       อยูในทายืน 
       ใชสายวัด วัดรอบเอวโดยวัดผานสะดือ 
       วัดในชวงหายใจออก (ทองแฟบ) โดยใหสายวัดแนบกับลําตัว  

             ไมรัดแนน และใหระดับของสายวัดที่วัดรอบเอววางอยูในแนว  
             ขนานกับพื้น 

กลุมอาหาร
ตอวัน 

หนวย พลังงาน (กิโลแคลอรี) ตอวัน 

1600 2000 2400 

ขาว ทัพพี 8 10 12 

ผัก ทัพพี 4(6) 5 6 

ผลไม สวน 3(4) 4 5 

เน้ือสัตว * ชอนกินขาว 6 9 12 

นมไขมันต่ํา แกว 2(1) 1 1 

* นํ้ามัน นํ้าตาล และเกลือ กินแตนอยเทาที่จําเปน                        
* เน้ือสัตวสุก ประเภท ไขขาวตม เน้ือปลา อกไกกินเพิ่มไดอีก 1 เทา 

*   ผลไมเล็ก เชน องุน ลองกอง ลําไย 1 สวน เทากับ 6-8 ผล 
*   ผลไมกลาง เชน กลวย ชมพู 1 สวน เทากับ 1-2 ผล 
*   ผลไมใหญ เชน มะละกอ แตงโม สับปะรด เทากับ 6-8 ช้ิน พอคํา 


