อ้วนกลมระทมไต
โรคอ้ว น เป็ น โรคไม่ติดต่ อเรื้ อรั ง (Non-communicable Diseases: NCDs) ที่ทำให้ สู ญเสี ย ปี สุ ข
ภำวะเป็นลำดับที่ 1 ในหญิงไทย และลำดับที่ 6 ในชำยไทย เป็นเหตุให้ต้องตำยก่อนวัยอันควร เกิดควำม
สูญเสียจำกกำรเจ็บป่วยหรือพิกำร อันตรำยของ "โรคอ้วน" เป็นภัยเงียบที่บั่นทอนสุขภำพของคนไทยและมี
แนวโน้มจะขยำยตัวมำกขึ้นในอนำคต โรคอ้วนกับโรคไตมีควำมสัมพันธ์กันทั้งทำงตรงและทำงอ้อม ผู้ป่วยโรค
อ้วนมักมีโรคร่วมหลำยโรค ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นควำมเสี่ยงของโรคไตเรื้อรัง จึงเพิ่มโอกำสกำรเกิดไตวำยเรื้อรัง
ระยะสุดท้ำย ที่ต้องพึ่งพำกำรบำบัดทดแทนไตในที่สุด

คนไทย “อ้วน” เยอะแค่ไหน
ควำมชุกของโรคอ้วนในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่ำงรวดเร็ว รำยงำนสุขภำพคนไทยปี 2557
พบว่ำคนไทยที่มีอำยุมำกกว่ำ 15 ปีขึ้นไป จำนวนมำกกว่ำ 1 ใน 3 มีภำวะน้ำหนักเกิน และอ้วนเพิ่มขึ้น โดย
มีอัตรำของภำวะน้ำหนักเกินเพิ่มขึ้น 2 เท่ำ ( จำกร้อยละ 17.2 เป็นร้อยละ 34.7) และภำวะอ้วนเพิ่มขึ้น
เกือบ 3 เท่ำ (จำกร้อยละ 3.2 เป็นร้อยละ 9.1) เพศหญิงเป็นโรคอ้วนมำกกว่ำเพศชำยเกือบเท่ำตัว

พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพมีผลต่อการเป็นโรค
อ้วน
โรคอ้วนเกิดจำกควำมไม่สมดุลของพลังงำนที่ได้รับกับพลังงำนที่ถูกใช้ไปในชีวิตประจำวัน มีข้อมูลใน
คนไทยพบว่ำพลังงำนที่ได้รับจำกสำรอำหำร มีสัดส่วนพลังงำนที่มำจำกไขมันเพิ่มขึ้น อย่ำงชัดเจนจำกร้อยละ
9 ในปี 2503 เป็ น ร้ อยละ 24 ในปี 2546 แสดงให้ เห็ นว่ำพฤติกรรมกำรกินอำหำรของคนไทยในปัจ จุ บั น
เปลี่ยนแปลงไปจำกอดีตมำก ปัจจัยระดับบุคคลมีควำมสำคัญเป็นอย่ำงยิ่ง ค่ำนิยมกำรบริโภคอำหำรที่ไม่
ถูกต้อง กำรใช้พลังงำนของกิจกรรมประจำวันลดลด กำรเล่นอินเตอร์เน็ต นั่งดูโทรทัศน์ พูดคุยโทรศัพท์
นำนวันละ หลำยๆชั่วโมง อำชีพกำรทำงำน รำยได้ ภูมิ ลำเนำ ทัศนคติ ควำมชอบส่วนบุคลล สภำวะทำงด้ำน
จิตใจ ควำมเครียด ล้วนมีผลต่อกำรเกิดโรคอ้วน ปัจจัยทำงเศรษฐกิจและสังคม กำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจ
เทคโนโลยีที่รุดหน้ำไปอย่ำงรวดเร็ว กำรคมนำคมขนส่ง วิถีชีวิต ค่ำนิยมทำงสังคมที่เปลี่ยนไปตำมยุคสมัย
อำหำรกำรกินที่อุดมสมบูรณ์ มีสิ่งอำนวยควำมสะดวกมำกขึ้น กิจกรรมกำรออกแรงทำงกำยลดลง กำร
กระจำยตัวของเมือง กำรขยำยตัวของธุรกิจอำหำรและเครื่องดื่ม กำรรับประทำนอำหำรนอกบ้ำน กำรซื้อ
อำหำรสำเร็จรูป มีร้ำนสะดวกซื้อที่ผู้บริโภคสำมำรถเข้ำถึงอำหำรได้ง่ำยขึ้น ปัจจัยเหล่ำนี้ล้วนส่งเสริมให้
ประชำชนเป็นโรคอ้วนเพิ่มขึ้น

เราจะทราบได้อย่างไรว่าตนเองเริ่มเป็นโรคอ้วน
เรำจะทรำบว่ำเริ่ มมีภ ำวะอ้ว นหรือไม่ โดยกำรประเมินจำกค่ำดัชนีมวลกำย BMI (bosy mass
index) ค ำนวณจำกน้ ำหนั ก ตัว (กิ โ ลกรั ม ) หำรด้ ว ยส่ ว นสู ง ยกก ำลั ง สอง (เมตร2) หำกมี ค่ ำ 25-29.9
กิโลกรัมต่อเมตร 2 จะจัดอยู่ในภำวะ “น้ำหนักเกิน” (overweight) แต่หำกมีค่ำมำกกว่ำ 30 กิโลกรัมต่อ
เมตร 2 จะเรียกว่ำ ภำวะ “อ้วน” หำกวัดเส้นรอบเอวโดยมีค่ำมำกกว่ำ 90 เซนติเมตรในเพศชำย และ
มำกกว่ำ 80 เซนติเมตร ในเพศหญิง หรือรอบเอวมำกกว่ำครึ่งหนึ่งของควำมสูง จะเรียกว่ำภำวะ “อ้วนลง
พุง”
เกณฑ์วัดน้ำหนักตัว
น้ำหนักน้อย
น้ำหนักตัวเหมำะสม
น้ำหนักตัวเกิน
น้ำหนักตัวเกิน )เข้ำข่ำยอ้วน(
อ้วน
เกณฑ์วัดเส้นรอบเอว*
อ้วนลงพุง )ชำย(
อ้วนลงพุง )หญิง(

เกณฑ์สำกล
ค่ำ BMI )กก./เมตร2(
<18.5
18.24 – 5.99
25≥
29 – 25.99
ขึ้นไป 30≥
เส้นรอบเอว )เซนติเมตร(
101≥
88≥

เกณฑ์เอเซีย แปซิฟิค –
<18.5
18.22 – 5.99
23≥
24 – 23. 99
ขึ้นไป 25≥
90≥
80≥

ตำรำงที่ เกณฑ์กำรแบ่งค่ำดัชนีมวลกำรตำมเกณฑ์และเส้นรอบเอว
ที่มำ: ส้ำนักงำนส้ำรวจสุขภำพประชำกรไทย )สสท(
รำยงำนกำรส้ำรวจสุขภำพประชำชนไทยโดยกำรตรวจร่ำงกำยครังที่ 4 ปี 2551-2552

กำรวัดรอบพุงควรทำในช่วงเช้ำ ก่อนรับประทำนอำหำร ตำแหน่งที่วัดไม่ควรมีเสื้อผ้ำปกคลุม วัด
ขณะที่อยู่ในท่ำยืนให้เท้ำห่ำงกันประมำณ 10 เซนติเมตร ใช้สำยวัดวัดกึ่งกลำงระหว่ำงขอบบนของกระดูกเชิง
กรำนและขอบล่ำงของชำยโครงและให้สำยวัดขนำนกับพื้น วัดในช่วงหำยใจออก สำยวัดควรแนบกับลำตัว
พอดีไม่รัดแน่นจนเกินไป

ความเสี่ยงจากโรคอ้วน
ผู้ป่วยโรคอ้วนมีอัตรำกำรตำยสูงกว่ำผู้ที่มีน้ำหนักเหมำะสมมและเพิ่มควำมเสี่ยงต่อกำรเจ็บป่วย
หรือเกิดปัญหำสุขภำพอื่น ๆ ตำมมำ อำทิ โรคเบำหวำน ภำวะต้ำนอินซูลิน ภำวะควำมดันโลหิตสู ง
โรคหัวใจและกล้ำมเนื้อหัวใจขำดเลือด โรคไต ภำวะไขมันในเลือดสูง โรคหลอดเลือดสมอง ภำวะหำยใจ
ลำบำก โรคหยุดหำยใจขณะหลับ ภำวะไขมันสะสมในตับ โรคนิ่วในถุงน้ำดี โรคข้ออักเสบ ข้อเสื่อม
มะเร็งบำงชนิด อำทิ มะเร็งที่ไต มะเร็งเต้ำนม มะเร็งลำไส้ มะเร็งตับอ่อน รวมถึงกำรทำให้คุณภำพชีวิตที่
ไม่ดีด้วย

ความสัมพันธ์ระหว่างโรคอ้วนกับโรคไต
โรคอ้วนเพิ่มโอกำสกำรเป็นโรคไต ผู้ที่มีน้ำหนักเกินหรือเป็นโรคอ้วน เสี่ยงต่อกำรเกิดโรคไต
เรื้อรัง มำกกว่ำคนที่มีน้ำหนักเหมำะสม 2 ถึง 8 เท่ำ โรคอ้วนส่งผลทั้งทำงตรงและทำงอ้อมต่อกำรเกิด
โรคไต ผลของโรคอ้วนจะทำให้ร่ำงกำยเพิ่มกำรไหลเวียนของเลือดภำยในไตเพื่อชดเชยระบบเมตำโบลิ
สม ไตมีขนำดใหญ่ขึ้น แรงดันภำยในไตเพิ่มขึ้น เกิดกำรรั่วของโปรตีนในปัสสำวะ เกิดกำรบำดเจ็บ
ของเนื้ อ ไตและกำรท ำงำนของไตลดลง บำงรำยสั ม พั น ธ์ กั บ กำรเกิ ด โรค focal segmental
glomerulosclerosis (FSGS) ทำให้มีอำกำรบวมกดบุ๋ม มีไข่ขำวรั่วในปัสสำะผิดปกติ ผลทำงอ้อม
ของโรคอ้วนต่อกำรเกิดโรคไต คือ โรคอ้วนจะเพิ่มควำมเสี่ยงต่อกำรเป็นโรคที่เป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญต่อ
กำรเกิดโรคไตเรื้อรัง อำทิ โรคเบำหวำน ภำวะดื้อต่ออินซูลิน ภำวะควำมดันโลหิตสูง และโรคหัวใจ
คนไทยที่มีดัชนีมวลกำยมำกกว่ำ 30 กก.ต่อเมตร2 มีแนวโน้มที่จะเป็นโรคเบำหวำน ควำมดันโลหิตสูง
และโรคหัวใจ มำกกว่ำคนที่มีน้ำหนักเหมำะสม 2-3 เท่ำ

เมื่อตรวจกำรทำงำนของไตในผู้ป่วยโรคอ้วน มักพบมีกำรทำงำนของไตลดลง และหำกเกิดภำวะ
ไตเรื้อรังแล้วกำรทำงำนของไตจะลดลงรวดเร็วกว่ำผู้ที่เ ป็นไตเรื้อรังที่น้ำหนักปกติด้วย นอกจำกนี้โรค
อ้วนยังมีควำมสัมพันธ์กับกำรเกิดนิ่วและมะเร็งที่เนื้อไต (renal cell carcinoma) อีกด้วย

ภำพที่ 1 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงโรคอ้วนกับโรคไต

เมื่อเริ่มน้าหนักเกินหรืออ้วนควรท้า
อย่างไร
โรคไตจากโรคอ้วนเป็นสิ่งที่ป้องกันได้ การลดน้าหนักอย่างถูกวิธีเป็นวิธีก ารรักษาที่ส้าคัญ
ที่สุด โดยจะช่วยชะลอความเสื่อมของไตและลดปริมาณไข่ขาวที่รั่วในปัสสาวะได้ มีคนจ้านวนมากมัก
ไม่รู้ตัวว่ามีภาวะน้าหนักเกินและเริ่มอ้วน วิธีการลดน้าหนัก จึงควรเริ่มจากการตระหนักรู้และให้
ความส้าคัญของปัญหาตังแต่เริ่มมีภาวะน้าหนักเกิน ก่อนที่โรคอ้วนจะตามมา การจัดการปัญหาโรค
อ้วนแนะน้าให้ยึดหลัก 3 อ. ได้แก่
1. อำหำร
ควรปรับพฤติกรรมกำรบริโภค เพิ่มกำรบริโภคเนื้อปลำ ผัก งดน้ำหวำน ของทอด ของมัน
ผลไม้ที่มีรสหวำนจัด ลดกำรบริโภคแป้ง ข้ำว ลดกำรบริโภคอำหำรรสจัด อำหำรที่มีรสเค็ม ทำน
อำหำรให้ครบ 3 มื้อ ลดกำรบริโภคอำหำรจุกจิก จดบันทึกอำหำรที่รับประทำน ควบคุมและคำนวณ
แคลอรี่ อำหำรโดยกำรอ่ำนฉลำกอำหำรทุ กครั้ง ไม่กินเพรำะเสี ย ดำยของ ไม่จ่ำยตลำดตอนหิ ว

หลีกเลี่ยงเส้นทำงที่แวะซื้ออำหำรที่ชอบ

2. อำรมณ์ ลดควำมเครี ย ด ภำวะเครียดอำจทำให้ มีควำมอยำกอำหำรเพิ่มขึ้น ควรหำ
กิจกรรมผ่อนคลำยควำมตึงเครียดหรือทำกิจกรรมที่มีควำมเพลิดเพลินแทน

3. ออกกำลังกำย ทำกิจกรรมออกแรงให้มำกขึ้น เดินให้มำกขึ้น เดินขึ้นบันได ออกกำลังกำย
สม่ำเสมออย่ำงน้อยวันละ 30-60 นำที อำทิ เดินแกว่งแขน วิ่งจ๊อกกิ้ง ปั่นจักรยำน

โดยสรุป
กำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกำรบริโภคในระดับบุคคลและกำรกำหนดนโยบำยส่งเสริมหรือ กำรประชำสัมพันธ์
ค่ำนิ ย มกำรบริ โภคอำหำรที่ถูกต้องในระดับ กลุ่มประชำกรเป็นสิ่งที่มีควำมจำเป็น อย่ำงยิ่ง กำรลดน้ำหนักควรมี
เป้ำหมำยให้น้ำหนักลดลง 0.5-1.0 กิโลกรัมต่อสัปดำห์ โดยในช่วงแรกๆน้ำหนักจะลดลงได้เร็ว แต่น้ำหนักจะคงที่อยู่
ในอีกระยะหนึ่ง ควรให้กำลังใจตนเอง ไม่ท้อแท้ ขยันออกกำลังกำยเพิ่มขึ้นอีกช่วงระยะหนึ่งร่วมกับกำรควบคุม
อำหำร จึงจะเห็นผลกำรลดน้ำหนักที่ชัดเจน หำกไม่สำมำรถลดน้ำหนักได้ แนะนำให้ปรึกษำนักโภชนำกรเพื่อวำง
แผนกำรรับประทำนอำหำร หรือ ปรึกษำแพทย์ผู้เชี่ยวชำญเพื่อหำสำเหตุของโรคอ้วนและแนะนำกำรปฏิบัติตนที่
ถูกต้องต่อไป
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