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การจัดบริการคีโตจินิก ไดเอท ในสถานบริการสาธารณสุข 
จังหวัดสกลนคร

 โดย แพทย์หญิงธีรำรัตน์ พลรำชม

 ผู้อ�ำนวยกำรโรงพยำบำลกุสุมำลย์ จังหวัดสกลนคร

 

 จังหวัดสกลนคร ได้ด�าเนินโครงการ “คีโตสกลหน้ำใส หุ่นดี 

ไม่มีโรค” ในปี 2561 น�าร่องในบุคลากรโรงพยาบาลที่มีความสมัครใจ

เข้าร่วมโครงการ โดยเชิญวิทยากรผู้มีความรู้ด้านคีโตจินิก มาบรรยาย

ให้ความรู้ ผลการอบรมพบว่า มีผู้เข้าร่วมโครงการจ�านวน 423 ราย 

หลังรับประทานอาหารคีโตจินิก น�้าหนักลดลง จ�านวน 324 ราย 

คิดเป็นร้อยละ 76.60 ปัจจัยความส�าเร็จของโครงการ คือ ผู้เข้าร่วม 

มีความมุ่งมั่นตั้งใจ มีเป้าหมาย มีวินัยในการปฏิบัติ มีบุคคลต้นแบบที่

ประสบผลส�าเรจ็ ท�าให้เกดิแรงบนัดาลใจ มกีลุม่ไลน์ตดิตามให้ค�าปรกึษา

ต่อเนื่อง การขยายกลุ่มเครือข่ายผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ 

แนวทางการจัดบริการคลินิกคีโตจินิก อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 
เป้าหมายการจัดบริการคลินิกคีโตจินิก 
 1. เพื่อลดน�้าหนัก และ BMI ลดลง
 2. เพื่อให้ผลเลือดดีขึ้น (FBS, Lipid profile)
 3. เพื่อให้สุขภาพร่างกายดีขึ้น
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การด�าเนินการกิจกรรม
 1. วดัสดัส่วน รอบเอว รอบสะโพก รอบต้นแขน รอบต้นขา วดัมวล
กระดูก วัดมวลไขมัน มวลกล้ามเนื้อ
 2. ค�านวณ BMI, BMR, TDEE
 3. ตั้งเป้าหมายร่วมกัน (ลดน�้าหนักกี่กิโลกรัม ภายใน กี่สัปดาห์ 
กี่เดือน)
 4. เจาะเลือด เบื้องต้น ( FBS, Lipid profile, AST, ALT, ALP, 
BUN, Cr, CBC, E lyte)
 5. CXR ,UA  
 6. ให้ความรู้ เร่ือง การรับประทานอาหารแบบคโีตจนิกิ การออก
ก�าลังกายร่วมด้วยและข้อยกเว้นช่วงแรก
 7. รับประทานคีโตจินิก 1 เดือน แล้วรับประทานอาหารแบบ 
Low carb 
 
ผลการด�าเนินงาน
 มีผู้เข้าร่วมคลินิกจ�านวน 62 คน ภาวะสุขภาพ 6 เดือน ผลลัพธ์
หลังรับประทานคีโตจินิก พบว่า
 @ น�้าหนัก, BMI ลดลง 62 คน คิดเป็นร้อยละ 100
	 @ Cholesteral ลดลงร้อยละ 38.89 เพิ่มขึ้นร้อยละ 61.11
	 @ Triglyceride ลดลงร้อยละ 55.56 เพิ่มขึ้นร้อยละ 44.44
	 @ HDL ลดลงร้อยละ 33.33 เพิ่มขึ้นร้อยละ 66.67
	 @ LDL ลดลงร้อยละ 44.44 เพิ่มขึ้นร้อยละ 55.56  
	 @ Tri / HDL(<2) จ�านวน 9 คน ร้อยละ 50
	 @ ภาพรวมมสีขุภาพดขีึน้ จ�านวน 59 คน คดิเป็นร้อยละ 95.16



กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
กระทรวงสาธารณสุข

32

 แนวทางการจัดบริการคลินิกคีโตจินิก

คีโตจินิกไดเอท
(Ketogenic Diet)
ในสถานบริการสาธารณสุข

มหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบกำรณ์ในกำรดูแลสุขภำพ (Keto Day)

ข้อมูลจำกกำรประชุมวิชำกำร “กำรจัดบริกำรคลินิกคีโตจินิก ไดเอท ในสถำนบริกำรสำธำรณสุข. 
เมื่อวันที่ 19 กุมภำพันธ์ 2564”
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อาหารพร่องคาร์บ กับการควบคุมน�้าหนัก
Low carbohydrate diets and weight management

 
 โดย รองศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์กรภัทร มยุระสำคร

 แพทย์เวชศำสตร์ครอบครัว โรงพยำบำลศิริรำช

 กลุม่วจิยัสขุภำพประชำกรและโภชนำกำร

 คณะแพทยศำสตร์ศิรริำชพยำบำล

ประเด็นส�าคัญ 
 • การจัดการน�า้หนกัตวัท่ีดท่ีีสดุ คือ การป้องกนัการเพิม่น�า้หนกั

จากการมีมวลไขมันส่วนเกิน 

 • การมีภาวะน�้าหนักเกิน เป็นเรื่องซับซ้อน ไม่ได้ตรงไปตรงมา 

เนือ่งจากเป็นผลจากพันธกุรรม พฤตกิรรม และปัจจยัแวดล้อม วฒันธรรม 

ประเพณีของคนแต่ละคน การแก้ปัญหาจึงต้องมีความยืดหยุ่น

 • รูปแบบการบริโภคอาหารแบบพร่องคาร์โบไฮเดรต (low 

carbohydrate diet, LC) เป็นรูปแบบที่ได้รับความสนใจทั่วโลก และ

มีส่วนช่วยในการควบคุมน�้าหนักในระยะสั้น ถึงระยะกลาง ในคนที่ม ี

น�้าหนักส่วนเกินโดยเฉพาะคนที่มีภาวะอ้วนลงพุง 

 • การศึกษาทางคลินิกหลายชิ้น พบว่า ในระยะ 12-24 สัปดาห์ 

LC มีประสิทธิภาพในการควบคุมน�้าหนักได้ดี ไม่แตกต่างมากนักจาก

รปูแบบการบรโิภคอาหารแบบพร่องไขมนัพร่องพลงังาน (low fat, low 

calorie diet, LF)
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 • LC มีส่วนช่วยในการควบคุมน�้าหนักในคนที่ควบคุมน�้าหนัก

ด้วยวิธีการอื่น ๆ ไม่ได้ผลดี ร่วมกับการเพิ่มกิจกรรมทางกายที่เหมาะ

สมกับวิถีชีวิตของคน ๆ นั้น 

 • ค�าแนะน�าทางการแพทย์ส่วนใหญ่เตือนให้มีความระมัดระวัง

การบริโภคแบบ LC เนื่องจาก LC จะมีการบริโภคสัดส่วนของ โปรตีน 

และไขมันในสัดส่วนท่ีมาก ในขณะท่ีสัดส่วนคาร์โบไฮเดรตต�่ามาก 

ซึ่งสัดส่วนดังกล่าว จากข้อมูลระยะยาว พบว่ามีความเสี่ยงต่อการเกิด

โรคเรื้อรัง อัตราการเสียชีวิต 

และสารอาหารหลักทั้งสามชนิดล้วนเป็นสิ่งส�าคัญต่อร่างกายแต่ละคน 

 • การบรโิภค LC ทีเ่หมาะสมควรให้ความส�าคญั กบัรปูแบบการ

บริโภคอาหารที่ดี (healthy dietary pattern) เศรษฐานะของผู้ปฏิบัติ 

กิจกรรมทางกาย โดยเน้นการจ�ากัดปริมาณ หรือสัดส ่วนของ

คาร์โบไฮเดรตที่บริโภคแต่ละวัน ไม่เน้นการบริโภคไขมัน หรือโปรตีน

เป็นแก่นส�าคัญ เพียงแต่บริโภคไขมัน และโปรตีน ให้เกิดความอิ่ม และ

ให้สอดคล้องกับผลการตรวจสขุภาพ และผลเลอืดทีเ่หมาะสมแต่ละคน 

 • LC เป็นรูปแบบการควบคุมน�า้หนกั ทีไ่ม่ได้เหมาะกับคนทกุคน 

และมคีวามเสีย่งทางสขุภาพทัง้ระยะสัน้ และความเสีย่ง ความปลอดภยั

ทีย่งัไม่ทราบในระยะยาว ดังนัน้จึงต้องปฏบิติัอย่างเหมาะสม และภายใต้

การก�ากับดูแลของผู้เชี่ยวชาญ และเมื่อน�้าหนักตัวลดลงได้ใกล้เคียง 

กับเป้าหมาย แนะน�าให้คนปฎิบัติเร่ิมกลับมารับประทานอาหารปกติ 

ร่วมกับการเพิ่มกิจกรรมทางกาย
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บทน�า

 โรคอ้วน เป็นปัญหาสาธารณสุขท่ีส�าคัญระดับโลก โรคอ้วน

สัมพันธ์กับโรคอื่น ๆ มากมาย เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง 

เส้นเลือดในสมอง เป็นต้น(1, 2) ในปี พ.ศ. 2019 คนวันผู้ใหญ่กว่า 1.9 

พันล้านคนมีภาวะน�้าหนักเกิน (ดัชนีมวลกาย ≥ 25 กก/ม2) และใน

จ�านวนนั้น 650 ล้านคนมีภาวะอ้วน (ดัชนีมวล ≥ 30 กก/ม2)(3)

การส�ารวจประชากรไทยในปี พ.ศ. 2557 พบว่า คนวัยผู้ใหญ่ไทยมี 

โรคอ้วนถึงร้อยละ 37.5(4, 5) การศึกษาพบว่าคนอ้วนมีโอกาสเป็น 

โรคเบาหวานมากกว่าคนปกติ และส่งผลต่อโรคร่วมอื่น ๆ ตามมา เช่น 

โรคหัวใจ เส้นเลือดใน

 สมอง โรคของกล้ามเน้ือ เป็นต้น สาเหตุของภาวะอ้วน และ 

น�้าหนักเกิน คือ การบริโภคพลังงานไม่เหมาะสมกับการใช้พลังงาน 

โดยสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมชอบบริโภคอาหารทีม่ไีขมันสงู และน�า้ตาลสงู 

และหรอืร่วมกบัการมกีจิกรรมทางกายทีล่ดลง ทีเ่ป็นผลสบืเน่ืองมาจาก

การเปล่ียนแปลงของสังคมในยุคปัจจุบันที่เข้าสู ่สังคมเมือง ดังนั้น 

การควบคุมน�้าหนักจึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่ง หากแต่ว่าโรคอ้วนมัก

สัมพันธ์กับการบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสม หรืออาจจะเรียกว่า 

“เป็นโรคกินเกิน” โดยเป็นการเกินในแง่ “เกินที่ปริมาณที่กิน” 

“เกินที่เวลาที่กิน” “เกินชนิดของอาหารที่กิน” เมื่อเปรียบเทียบวิธีการ

ลดน�้าหนักด้วยการควบคุมอาหาร กับการเพิ่มการออกก�าลังกาย 
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การควบคมุอาหารจะเป็นวิธท่ีีเหมาะสมท่ีคนอ้วนควรปฏบิตัเิป็นอนัดบั

แรก เพราะการควบคมุการบรโิภคอาหารสามารถเริม่ได้ง่ายกว่าการหา

เวลาไปออกก�าลังกาย และบางคนมีข้อจ�ากัดในการออกก�าลังกาย เช่น 

อ้วนมาก มีโรคข้อเข่า เดินไม่สะดวก ไม่มีสถานที่ และอุปกรณ์อ�านวย

ความสะดวกต่อการออกก�าลังกายอย่างปลอดภัย เป็นต้น

 การลดน�า้หนกัด้วยการควบคุมหรือลดการบรโิภคอาหารมีหลาก

หลายวิธี การลดน�้าหนักไม่ได้หวังแค่ให้น�้าหนักลด แต่หวังให้ลดควำม

เสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือด และส่งเสริมกำรมีสุขภำพดี 

ที่ส�าคัญคือต้องได้สารอาหารครบถ้วนด้วย ตัวอย่างการลดน�้าหนักที่ได้

รับความสนใจในปัจจุบันมีสองวิธี ได้แก่ การบริโภคอาหารพร่อง

คาร์โบไฮเดรต และการบรโิภคอาหารพร่องพลงังาน และไขมนั(6) เป็นต้น 

สิ่งที่จ�าเป ็นต้องตระหนักคือ ไม่มีสิ่งใดส�าเร็จได้หากปราศจาก 

ความพยายาม และระเบียบวินัยในการบริโภคอาหาร ดังนั้นความรู ้

ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการเลือกบริโภค เวลาที่ควรบริโภค รวมทั้ง

ปริมาณและชนิดอาหารที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งจ�าเป็น

 กำรควบคมุอำหำร เป็นส่ิงส�ำคญัสูงสดุในกำรควบคมุน�ำ้หนกั 

 ผมให้ความส�าคญัของการควบคมุอาหารถงึ 80% และอีก 20% 

ให้ความส�าคัญกับการออกก�าลังกาย โดยวิธีที่นิยมใช้ในการแก้ไข 

โรคอ้วนมสีองรปูแบบหลกัท่ีเกีย่วข้องระหว่าง “สารอาหารไขมัน” และ 

“สารอาหารคาร์โบไฮเดรต(7)” กล่าวคือ การบริโภคอาหารที่จ�ากัด

ปริมาณของพลังงาน (caloric restriction) โดยมากเน้นที่การลด 
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การบริโภคไขมัน เนื่องจากเป็นสารอาหารหลักที่ให้พลังงานสูง อย่างไร

ก็ตาม ในระยะหลายปีที่ผ่านมา ทั่วโลกให้ความสนใจและกล่าวถึงวิธี

ควบคุมน�้าหนักด้วยกำรบริโภคอำหำรพร่องคำร์โบไฮเดรต (low-

carbohydrate diet, LC)(7, 8) ยกตัวอย่างเช่น Atkins diet, South 

Beach diet, ketogenic diets, carnivorous diets(9) วิธีดังกล่าวนี้

สามารถลดน�า้หนักได้เร็วกว่าวิธีกำรบริโภคอำหำรพร่องไขมัน (low-

fat diet, LF) แต่น�้าหนักที่ลดลงของทั้งสองวิธีที่ระยะเวลา 1 ปีนั้นไม่

แตกต่างกัน จึงเกิดค�าถามจากวงการแพทย์มากว่า กำรลดน�้ำหนัก LF 

และ LC สุดท้ำยจะมีประโยชน์จริงและยั่งยืนในระยะยำวจริงหรือไม่ 

และวธิใีดจงึจะท�ำให้คนปฏบัิตเิกดิควำมย่ังยนื ง่ำย และสะดวก ท�ำได้

จรงิ สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในชำตินั้น ๆ ซึ่งหมายความว่าไม่ว่า

จะวธีิใด ๆ  สดุท้ายน�า้หนกัท่ีลดก็อาจจะไม่แตกต่างกนั แต่กลุม่ทีบ่รโิภค 

LC อาจจะมีระดับไขมันเอชดีแอล (ไขมันดี) มากกว่า นอกจากนี้การ

บริโภค LC อาจจะมีข้อดีเรื่องการควบคุมระดับน�้าตาลในผู้ท่ีเป็น 

เบาหวาน การศึกษาแสดงให้เห็นว่าระดับน�้าตาลในเลือดจะไม่ค่อย

แปรปรวนมากนัก เมือ่เทียบกบัการบริโภค LF(7, 10) เพราะคาร์โบไฮเดรต

เป็นแหล่งของน�้าตาลกลูโคส และ LC ช่วยควบคุมระดับไขมันในเลือด

ได้ดีกว ่า ดังนั้นการลดปริมาณคาร์โบไฮเดรตจะช่วยในการลด 

ความต้องการอินซูลิน ช่วยควบคุมระดับน�้าตาลในเลือดได้ดีขึ้น(11)  

การควบคุมแบบ LC เน ้นการลดปริมาณคาร ์โบไฮเดรต และ

คาร์โบไฮเดรตท่ีเหลือที่บริโภคได้ก็ควรเป็นคาร์โบไฮเดรตที่มีค่าดัชนี
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น�า้ตาลต�า่ ซ่ึงอาจจะส่งผลต่อการควบคมุน�า้หนกัเช่นกนั สิง่ทีต้่องค�านงึ

คือ การศึกษาในต่างประเทศอาจจะให้ผลที่แตกต่างกับในประเทศไทย 

เน่ืองจากรูปแบบการบริโภคอาหารมีความแตกต่างกัน เช่น คนไทย

บรโิภคไข่ ไก่ เนือ้หม ูกบัน�า้พริก ต้มเลือดหมู เกาเหลา ลาบ น�า้ตก ไก่ย่าง 

หมูปิ้ง สุกี้ พืชผักต่าง ๆ ในขณะที่คนต่างชาติบริโภคไข่กับเนื้อสัตว์ 

มันฝรั่ง ขนมปัง ชีส นม สปาเก็ตตี้ เป็นต้น ดังนั้นสิ่งที่ส�าคัญคือใครจะ

ทดลองบริโภคอาหารแบบ LC ควรได้รับการติดตามน�้าหนัก และการ

เปล่ียนแปลงค่าต่าง ๆ  ในเลอืดเป็นระยะ ๆ  และควรพยายามปรบัอาหาร

ให้สอดคล้องไปกับร้านอาหาร หรือแหล่งอาหารที่คน ๆ นั้น อาศัยอยู่

ให้ได้มากทีส่ดุ เพือ่สร้างความสะดวก และความยัง่ยนื และเพือ่ให้มัน่ใจ

ว่าการปฏิบัติดังกล่าวมีผลดีต่อร่างกายของคน ๆ นั้น 

 เวปไซต์ health.usnews.com(12) ได้จัดล�าดับรูปแบบการ

บริโภคอาหารที่ช่วยในการลดน�้าหนัก พบว่า ในปี พ.ศ. 2564 the 

flexitarian diet ได้รับการจัดล�าดับเป็นอันดับหนึ่ง โดยเป็นอาหาร 

ที่เน้นโปรตีนจากพืชแทนที่เนื้อสัตว์ และบริโภคแบบผัก ผลไม้มากขึ้น 

ลดอาหารแปรรูป ลดน�้าตาล และขนมหวาน ในรูปแบบกึ่งมังสวิรัติ  

โดยได้คะแนนในเร่ืองประสิทธิภาพการลดน�้าหนักท้ังสั้น และยาวที่ด ี

และดีต่อสุขภาพ ในขณะที่การบริโภคแบบ KD อยู่ในล�าดับที่ 15 

โดยได้คะแนนต�่าในเรื่องผลระยะยาว และความปลอดภัยต่อสุขภาพ 

และการปฎิบัติที่ยุ่งยากกว่า และถูกจัดในล�าดับที่ 39 ของอาหารที ่

ส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดี 
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 สิ่งที่ส�าคัญคือใครจะทดลองบริโภค LC ควรได้รับการติดตาม 

น�้าหนัก และการเปลี่ยนแปลงค่าต่าง ๆ ในเลือดเป็นระยะ ๆ เพ่ือให้

ม่ันใจว่าการปฏิบัติดังกล่าวมีผลดีต่อร่างกายของคน ๆ นั้น ไม่มีใคร

สามารถบอกได้ว่าวิธีใด ๆ จะดีกับทุก ๆ คนเหมือน ๆ กัน 

 ค�าจ�ากัดความของ LC นั้นแตกต่างกันออกไป โดยมากคือการ

บริโภคปริมาณคาร์โบไฮเดรตน้อยกว่าร้อยละ 45 ของปริมาณพลังงาน

ที่ได้รับต่อวัน แต่หากบริโภคปริมาณคาร์โบไฮเดรตท่ีน้อยกว่าร้อยละ 

10 ของพลังงานท่ีได้รับต่อวัน หรือปริมาณที่น้อยกว่า 50 กรัมต่อวัน 

จะเรียกว่า very low carbohydrate ketogenic diet (VLCKD) หรอื

อาจจะเรยีกสัน้ ๆ ว่า อำหำรคโีตจินิก (ketogenic diet, KD)(13)

ค�ำถำม : อำหำรคีโตจินิก คืออำหำรที่ห้ำมมีแป้ง หรือคำร์โบไฮเดรต 

    เลยจริงหรือไม่

ค�ำตอบ : ไม่จริง KD คือรูปแบบการรับประทานอาหารที่ท�าให้ร่างกาย 

    สร้างสารคีโตน จากภาวะการพร่องคาร์โบไฮเดรต หรือได้รับ 

    คาร์โบไฮเดรตน้อยกว่าท่ีร่างกายต้องใช้ ในเวลาหนึง่ ๆ  ซึง่โดย 

    ปกติ คือ ราว ๆ 60-80 กรัมต่อวัน ในคนวัยผู้ใหญ่ ดังนั้นใน 

    คนจ�านวนมาก แค่รบัประทานคาร์โบไฮเดรตน้อยกว่า 60-80  

    กรัม ในวันนั้น ๆ หรือแม้กระท่ังรับประทานคาร์โบไฮเดรต 

    น้อยกว่าท่ีคน ๆ นั้นรับประทานอยู่ประจ�า ก็สามารถท�าให ้

    เกิดกระบวนการสร้างคีโตนในร่างกายได้ (ketogenesis)  
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    นอกจากนี้การค่อย ๆ  เริ่มรับประทาน KD จะท�าให้ลดผลข้าง 

    เคียงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการรับประทาน KD ได้ นอกจากนี้ 

    การบริโภคโปรตีนมากขึ้นร่วมกับการลดคาร์โบไฮเดรตก็ 

    สามารถท�าให้เกิดการสร้างคีโตนได้เช่นกัน

ค�ำถำม : เครือ่งดืม่ทีใ่ช้สำรทดแทนน�ำ้ตำล สำมำรถบรโิภคได้หรอืไม่  

    ระหว่ำงกำรท�ำ KD เช่น ใน coke zero, pepsi max หญ้ำ 

    หวำน ซูครำโลส แอซิซัลเฟม แอสปำแตม เป็นต้น 

ค�ำตอบ : ได้ เนื่องจากสารดังกล่าวได้รับการรับรองความปลอดภัยใน 

    การใช้บริโภค และไม่ได้มีโครงสร้างทางเคมีเหมือนน�้าตาล 

    จึงไม่สามารถกระตุ้นการท�างานของ อินซูลิน หรือส่งผลต่อ 

    ระดับน�้าตาลในเลือดโดยเฉพาะในคนไข้เบาหวาน เพียงแต่มี 

    รสหวาน เพยีงแต่การบรโิภค ไม่ได้ส่งผลด ีหรอืร้ายในทางตรง 

    ต่อระดับน�้าตาล หรือน�้าหนักตัว เพียงแต่ช่วยให้น�้าหนักตัว 

    ไม่ได้เพิ่ม หรืออาจลดน�้าหนักได้เล็กน้อย(14) เท่านั้น อย่างไร 

    ก็ตาม ในเชิงพฤติกรรมในคนบางราย พบว่า การบริโภคสาร 

    ทดแทนความหวานอาจจะมผีลเสยีในทางอ้อม เนือ่งจากท�าให้ 

    ผู้บริโภคมีแนวโน้มการบริโภคเคร่ืองดื่มดังกล่าวในปริมาณที ่

    มากขึน้ ร่วมกบัการบริโภคอาหารอืน่ ๆ  ทีม่ากขึน้ได้ และอาจ 

    จะท�าให้กลับมาบรโิภคเครือ่งดืม่ทีม่นี�า้ตาลได้ และอาจจะส่งผล 

    ท�าให้คน ๆ  นั้น ติดหวาน ติดน�้าตาลได้(15) ดังนั้น สารทดแทน 
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    ความหวานไม่ได้ส่งผลเสยีต่อการทาน KD แต่ไม่ได้เป็นอาหาร 
    ทีด่ทีีส่ดุอันดบัหนึง่หากจะเลอืกบรโิภค แต่ใช้เป็นทางเลอืกใน 
    คนที่เคยดื่มเครื่องดื่มที่มีน�้าตาลเป็นประจ�า เช่น ชานม 
    ชามะนาว กาแฟนม เป็นต้น แล้วใช้เป็นตัวช่วยในการเพิ่ม 
    ประสิทธิภาพในการลดน�้าหนักได้อีกทาง(14)

 KD เป็นอาหารที่มีผลท�าให้ร่างกายเกิดการผลิตสารคีโตน 
(ketone) หลักการส�าคัญ คือกำรเน้นบริโภคอำหำรที่มีส่วนประกอบ
ของคำร์โบไฮเดรตต�่ำมำก ในขณะที่เพิ่มสัดส่วนของโปรตีน และไขมัน
ในปรมิาณสงูมากขึน้ เพือ่ชดเชยให้ร่างกายได้สารอาหาร แร่ธาต ุวติามนิ 
และพลังงานที่มากพอให้อิ่มท้อง โดยท่ัวไปวิธีการนี้เคยใช้เพื่อรักษา
ภาวะชัก (epilepsy)(16) แต่รูปแบบอาหารดังกล่าว กลับมีผลต่อการลด
น�้าหนักและการควบคุมระดับน�้าตาลในโรคเบาหวานด้วยเช่นกัน(17-19) 
ส่ิงส�าคญัของการควบคุมน�า้หนกัด้วยวธินีีคื้อ กำรเลอืกอำหำรทีซ่ือ้ได้ง่ำย 
รำคำเหมำะสมและไม่ได้ยุ่งยำก เนื่องจากการกินอาหารลักษณะนี้ 
เราหวงัผลระยะยาว หากหากนิยาก หรือต้องประกอบอาหารเองโดยใช้
เครือ่งปรงุพเิศษทีม่กัมรีาคาสงู กจ็ะส่งผลท�าให้ผูป้ฏบิตัทิ�าวธินีีไ้ด้ไม่นาน 
การวเิคราะห์อภมิานของงานวจิยั 13 ชิน้ พบว่า ร้อยละของอาสาสมคัร
ทีอ่อกจากโครงการกลางคนัอยูร่ะหว่าง 10-50 และเมือ่สิน้สดุโครงการ 
ผู้วิจัยมักปรับไปให้ผู้บริโภค KD บริโภคปริมาณคาร์โบไฮเดรตมากขึ้น 

(ร้อยละ 33-47 หรอื 120-190 กรมั) แต่กย็งัคงน้อยกว่าการบรโิภค LF (10) 

ดังนั้นความยั่งยืน คือ ค�าถามที่ส�าคัญของการบริโภคระยะยาวของ KD
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 เป็นที่ทราบกันดีว่าหลังการบริโภคอาหาร ร่างกายจะเกิด
กระบวนการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรตเป็นน�้าตาลกลูโคสเพื่อดูดซึมเข้า
กระแสเลือด น�าไปใช้เป็นพลังงานให้กับร่างกาย ในขณะที่ไขมันและ
โปรตีนจากอาหารจะใช้เวลานานกว่าในการเผาผลาญเพ่ือให้ได้เป็น
พลงังาน หรอือกีนยัหนึง่อาจกล่าวได้ว่า สารอาหารสองตวันี ้(ไขมันและ
โปรตีน) อาจจะถูกน�าไปใช้ในกระบวนการอื่น ๆ ที่จ�าเป็นมากกว่า 
อย่างไรกต็ามหากร่างกายได้รับคาร์โบไฮเดรตจากอาหารไม่เพียงพอ เช่น 
ในขณะหลับหรือการอดอาหาร เป็นต้น ร่างกายจะมีกลูโคสไม่เพียงพอ
กับความต้องการของร่างกาย ร่างกายจะสรรหาพลังงานทดแทน
คาร์โบไฮเดรต ซึ่งในขั้นต้นไขมันจะถูกเปลี่ยนไปเป็นกรดไขมัน และตับ
จะสังเคราะห์สารคีโตนเพ่ือใช้เป็นแหล่งพลังงานให้กับอวัยวะส�าคัญใน
ร่างกาย เช่น กล้ามเนื้อ เนื้อเยื่อ และสมองด้วย(20) โดยเรียกภาวะนี้ว่า 
คีโตซีสจากโภชนาการ (nutrition ketosis) เป็นผลให้เกิดการสลายไข
มันในร่างกายออกมาเป็นพลังงาน (lipolysis) น�้าหนักจึงลดลงได้(20) 
 Nutrition ketosis เป็นภาวะที่ปลอดภัยเนื่องจาก จาก
ประสบการณ์ผู้เขียน พบว่า ปริมาณของสารคีโตนที่ออกมาในกระแส
เลือดอยู่ในระดับต�่า จึงไม่ท�าให้เปลี่ยนสมดุลของกรด-ด่างในเลือด ต่าง
จากภาวะ ketoacidosis ท่ีมกัเกดิในผูป่้วยโรคเบาหวานทีค่วบคมุระดบั
น�้าตาลในเลือดไม่ได้ดี ซึ่ง ketoacidosis เป็นภาวะที่เสี่ยงต่อการเสี่ยง
ต่อการเสียชวีติ ดงันัน้ในคนท่ีมภีาวะเบาหวาน หรอืความผดิปกตใินการ
ควบคมุระดับน�า้ตาลในเลอืดกจ็�าเป็นต้องมคีวามระมัดระวงั และท�า KD 

ภายใต้ค�าแนะน�าของแพทย์ และผู้เชี่ยวชาญ และควรเริ่มปฎิบัติแบบ

ค่อยเป็นค่อยไป 
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การเริ่มต้น
 หากจะเริ่มท�า KD ให้เน้นการจ�ากัดปริมาณคาร์โบไฮเดรต ส่วน
โปรตีน และไขมัน นั้นให้ได้จากอาหารธรรมชาติให้ได้มากที่สุด หลีก
เลี่ยงการด่ืม โปรตีนสกัด หรือไขมัน การศึกษาจ�านวนมาก และ
ประสบการณ์ผู้เขียน พบว่า การบรโิภคคาร์โบไฮเดรตระดบัร้อยละ 5-10 
ของพลังงานโดยรวม นั้นเพียงพอท่ีจะท�าให้ลดน�้าหนักได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ การไม่รับประทานคาร์โบไฮเดรตเลย (ร้อยละ 0) อาจจะ
ท�าให้ลดน�้าหนักได้ดีขึ้นเล็กน้อยในหลายคน(21) เมื่อเทียบกับคนที่ 
รับประทานคาร์โบไฮเดรตบ้าง แต่จะตามมาด้วยผลข้างเคียงจากภาวะ
พร่องคาร์โบไฮเดรตอย่างมาก เช่น อาการเวียน หน้ามืด อ่อนเพลีย 
มีไข้ต�่า ๆ เป็นต้น นอกจากนี้ในคนจ�านวนหนึ่ง ราวร้อยละ 5-10 จะมี
ภาวะคอเลสเตอรอลในเลือด แอล ดี แอล ที่สูงขึ้นอย่างมากหลังจาก
การบริโภค KD ดังนั้น KD จึงอาจจะไม่ได้เหมาะส�าหรับทุกคน
 งานวิจัยจ�านวนมาก รวมท้ังผู้เขียน แนะน�าให้บริโภคผักใบ 
ซึ่งจะมีคาร์โบไฮเดรตต�า่ และมีกากใย และวิตามิน ร่วมกับเนื้อสัตว์ที่
หลากหลาย โดยพยายามหลกีเลีย่งอาหารทีม่นี�า้ตาลมาก เช่น น�า้หวาน 
หรือ แป้ง เช่น ข้าวโพด ผลไม้หวาน เป็นต้น ในขณะที่การลดน�้าหนัก
ด้วยวิธี LF จะเน้นการรับประทานพืช ผัก ผลไม้ ข้าวซ้อมมือ และหลีก
เลี่ยงไขมัน น�้ามัน หรือของติดมัน(7)

 ในยคุแรก KD เป็นการทานอาหารทีจ่�ากดัปรมิาณคาร์โบไฮเดรต
เพื่อให้ร่างกายสามารถผลิตสารคีโตน และจ�ากัดปริมาณโปรตีน

เนื่องจากไปยับยั้งกระบวนการดังกล่าว สุดท้ายจึงเหลือสารอาหารที่
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เรียกว่าไขมัน ในยุคแรก สัดส่วนไขมันในอาหารจึงมีมากถึง 80-90% 

ของสารอาหารที่ผู้ป่วยโรคลมชักรับประทานในหนึ่งวัน

 จน 50 ปีให้หลงัในปี ค.ศ. 1971 จงึเริม่มีการน�า MCT มาทดแทน

ไขมันในสายยาวเพราะมีประสิทธิภาพที่ดีกว่า ดูดซึมได้เร็วกว่า และ 

ส่งผลดีกับโรคลมชักได้มากกว่า และสามารถสร้างสารโตนได้มากกว่า 

(ต่อไขมัน 1 หน่วย)(22) ท�าให้ผู้ป่วยไม่ต้องบริโภคน�้ามันในปริมาณมาก 

และท�าให้เขาสามารถรับประทานคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนได้มากขึ้น 

เพิม่ความหลากหลายของอาหาร และรสชาตขิองอาหารทีด่ขีึน้ จงึท�าให้

อัตราส่วนของไขมันลดลงเหลือ 30 ถึง 60% อย่างไรก็ตามทั้งสองวิธีนี้

น่าจะมคีวามเข้มงวดในการค�านวณน�า้หนกัของอาหารและสดัส่วนของ

อาหารเพื่อให้ผลของโรคลมชักเป็นไปในทางที่ดีที่สุด

 ในระยะ 10 ปีหลังมานี้ KD มีการผ่อนปรนในวิธีการรักษาด้วย

วิธีนี้มากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น the modified Atkins diet (MAD) จ�ากัด

ปริมาณคาร์โบไฮเดรต ทานไขมันปริมาณมาก แต่ก็ไม่ได้จ�ากัดปริมาณ

โปรตีนหรือพลังงานโดยรวมจากอาหารที่รับประทาน อาหารไม่ต้องชั่ง

น�้าหนัก แต่ใช้วิธีอาหารแลกเปลี่ยน (food exchange) และกะปริมาณ

พลังงานเอา นอกจากนี้ยังมีวิธีการรับประทานอาหารในรูปแบบต่าง ๆ 

ของ KD เช่น KD แบบค่าดัชนีน�้าตาลน้อย ทั้งหมดมีเป้าหมายเพื่อการ

ควบคมุโรคเกีย่วกบัการท�างานระบบประสาท เช่น โรคลมชกั (epilepsies) 

การหดเกรง็ในเดก็เลก็ (infantile spasms) และโรค tuberous sclerosis 

complex(23)
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 ปัจจุบัน KD กลบัได้รบัความนยิมอกีครัง้หนึง่เม่ือไม่กีปี่ทีผ่่านมา
แต่ในฐานะวิธีการในการลดน�้าหนักในคนที่ไม่สามารถควบคุมน�้าหนัก
หรือวิธีการปกติ ไม่สามารถควบคุมน�้าหนักด้วยการออกก�าลังกาย 

เริ่มอย่างไร
กฎข้อที่ 1 : คุณต้องมีควำมมุ่งมั่นและตั้งใจอย่ำงมำก
 การจะท�าอะไรให้ประสบความส�าเรจ็สิง่ส�าคญักอ็ยูท่ีว่่าใจคณุจะ
สู้หรือเปล่า ถ้าใจคุณสู้ก็ถือว่าประสบความส�าเร็จไปแล้วมากกว่าครึ่ง 
เนื่องจากการทานแบบ KD คุณต้องทานเป็นระยะเวลาหลายเดือนหรือ
บางทีอาจจะเป็นปี ดังนั้นความมุ่งมั่นจึงมีความจ�าเป็นมาก ไม่อย่างนั้น
คุณจะประสบปัญหา “คโีตแตก” ได้บ่อย ๆ  เวลาทีคุ่ณเห็นอาหารหน้าตา
ดีดี หอมหวานและคุณอาจจะเผลอรับประทานมันไป ดังนั้นถ้าคุณจะ
เริ่มแล้ว คุณต้องพยายามให้ถึงที่สุด การพยายามที่สุดไม่ได้แปลว่าต้อง
ท�าล�าบากที่สุดสามารถท�าแบบง่าย ๆ ได้ 

กฎข้อที่ 2 : ต้องได้รับกำรตรวจทำงกำรแพทย์ที่ส�ำคัญ
 ในยุคปัจจุบันผมอยากให้ทุกคนยอมรับความจริงว่าขณะที่คุณ
อ่านเอกสารนี้อยู่อาจจะมีคนไม่เห็นด้วย หรือมีแพทย์ที่ไม่เห็นด้วยที่จะ
ให้คุณลดน�้าหนักด้วยวิธีการควบคุมอาหารวิธีนี้ หลายครั้ง เราได้รับค�า
แนะน�าให้ออกก�าลังกาย ได้รับค�าแนะน�าให้ลดอาหารมัน อาหารทอด 
ลดการรับประทานไข่แดง กะทิ เป็นต้น ดังนั้นเม่ือเราพูดถึงวิธีการ 
รับประทานแบบคีโต ผมเชื่อว่าต้องมีคนจ�านวนมากต่อต้านกับสิ่งที่คุณ



กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
กระทรวงสาธารณสุข

46

 แนวทางการจัดบริการคลินิกคีโตจินิก

คีโตจินิกไดเอท
(Ketogenic Diet)
ในสถานบริการสาธารณสุข

ก�าลังท�าอย่างแน่นอน และผมขอย�้ากับคุณว่าการควบคุมอาหารแบบ

วิธีนี้ไม่ได้เหมาะส�าหรับทุกคน ในบางคนก็อาจจะได้ผลทีไ่ม่ดีเท่ากับอีก

ในหลายหลายคน แต่ความโชคดกีค็อืปัจจบุนัเราสามารถใช้วทิยาศาสตร์

เป็นเครื่องมือในการประเมินว่าวิธีการดังกล่าวนี้มีประโยชน์และม ี

ความปลอดภัยส�าหรับคุณหรือไม่โดยเริ่มต้นจากการท�าในสิ่งต่อไปนี้ 

เพื่อเป็นพื้นฐานก่อนการรับประทานแบบคีโต

 1. วัดความดันโลหิต ความดันที่ดีควรจะต�่ากว่า 140/90 

มลิลเิมตรปรอท โดยท่านสามารถวดัความดนัหลงัตืน่นอนตอนเช้า หลงั

อาหารเช้า ช่วงเย็นหรือก่อนนอนก็ได้ ระลึกไว้เสมอว่าความดันที่สูงใน

ช่วงเวลาต่าง ๆ เป็นความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ดัง

น้ันความดันโลหิตสามารถวัดตอนไหนก็ได้ แต่ควรจะเป็นตอนที่ท่าน

สงบนิ่งอย่างน้อย 5-10 นาที หากคุณมีโรคความดันโลหิตสูงกว่าค่าดัง

กล่าว ผมแนะน�าให้คุณปรึกษาแพทย์ก่อนการรับประทาน KD หรือ

ควบคุมความดันให้ดีก่อน 

 2. ควรได้รับการชั่งน�้าหนัก จะได้รู้ว่าการรับประทานคีโตช่วย

ลดน�้าหนักท่านได้ไปเท่าไหร่ โดยหลีกเลี่ยงการชั่งน�้าหนักถี่เกินไป 

เนือ่งจากท�าให้ผู้ปฎบิตัเิกิดความกงัวล และไม่กล้ารบัประทานอาหาร KD 

 3. ตรวจเลือดในค่าชีวเคมีที่ส�าคัญ เพื่อประเมินประสิทธิภาพ

และความปลอดภัยของการรับประทาน KD

  1.1 ค่าต่อไปนีเ้ป็นตวัแปรท่ีท่านต้องอดอาหารทีใ่ห้พลงังาน

อย่างน้อย 8 ถึง 12 ชั่วโมงแล้วไปตรวจเลือดได้แก่
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   1.1.1 ค่าระดับน�้าตาลก่อนอาหารเช้า (fasting blood 

glucose) โดยเฉพาะผูท่ี้มนี�า้ตาลในเลอืดผดิปกตหิรอืเป็นโรคเบาหวาน 

(ตารางที่ 1)

   1.1.2 ระดบัไขมนัไตรกลเีซอไรด์ (triglyceride) ตวัแปร

นีจ้ะมกีารเปล่ียนแปลงอย่างมากหลงัจากการรบัประทาน KD เนือ่งจาก

ไขมันไตรกลีเซอไรด์ มีส่วนสัมพันธ์กับปริมาณคาร์โบไฮเดรต น�้าตาล 

ดังนั้น ถ้าคุณบริโภค น�้าตาล ผลไม้ ขนมปัง ผักหัว เผือก มัน เป็นต้น 

ลดลงส่วนใหญ่ระดับไตรกลีเซอไรด์จะลดลง ความรวดเร็วในการลดลง

ของไขมันนี้แต่ละคนไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับความเข้มงวดของแต่ละคน 

ระดับไขมันตัวน้ีอาจจะลดลงภายในสองถึงสี่สัปดาห์ และในบางคน

ระดบัไขมนัตวันีจ้ะต�า่กว่า 100 มก./ดล. ซึง่เป็นตวัแปรทีส่�าคญัทีบ่่งบอก

ว่าคนรับประทาน KD ก�าลังมาถูกทาง ในสมัยก่อนคนเข้าใจผิดที่ว่า 

ระดับไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูงเกิดจากการบริโภคของมัน ๆ กะทิหรือ

ของทอดต่าง ๆ (ตารางที่ 1)

  1.2 ค่าชีวเคมีในเลือดที่ไม่จ�าเป็นต้องอดอาหาร ผมขอเล่า

เฉพาะตัวแปลท่ีผมคิดว่าจ�าเป็นแต่ละท่านอาจจะมีค่าชีวเคมีที่จ�าเป็น

ต้องตรวจเพ่ิมแตกต่างกนัออกไปตามปัญหาสขุภาพของแต่ละคน ได้แก่

   1.2.1 ระดับน�้าตาลเฉล่ียสะสม (hemoglobin A1C) 

ซึง่เป็นระดบัน�า้ตาลทีส่ะท้อนถงึการควบคมุระดบัน�า้ตาลในเลอืดในช่วง

ระยะเวลา 2-3 เดือนที่ผ่านมา ไม่แปรผันตามอาหารที่รับประทานเมื่อ

ไม่กีว่นั เหมาะส�าหรับคนท่ีมกีารรับประทานอาหารทีไ่ม่คงทเีปลีย่นแปลง
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ไปในแต่ละวันอย่างมาก ๆ  ค่าปกตขิองคนท่ีมกีารเผาผลาญระดบัน�า้ตาล

ปกติอยู่ที่น้อยกว่า 5.7% (ตารางที่ 1)

   1.2.2 ระดับไขมันในเลือดรวม, แอล ดี แอล (LDL-

cholesterol), เอช ดี แอล (HDL-cholesterol) การตรวจค่าเหล่านี้มี

ความจ�าเป็นเนื่องจากในการบริโภค KD คุณจะต้องอยู่กับวิธีนี้เป็นเวลา

ยาวนานหลาย ๆ เดือน การตรวจเลือดจะช่วยท�าให้คุณทราบว่า ไขมัน

คุณดีขึ้นหรือแย่ลง จากการติดตามผู้รับบริการหลาย ๆ คนของผู้เขียน 

พบว่า ผูร้บับรกิารจ�านวนมาก มกัมคีวามผดิปกตขิองไขมนัในเลอืดเป็น

ทุนเดิมอยู่แล้ว เพียงแต่ไม่เคยตรวจเลือดเท่านั้นเอง และพอท�า KD 

ก็เพิ่งนึกได้ว่าจะต้องตรวจเลือด แล้วพบว่าไขมันในเลือดสูง ท�าให้อาจ

จะเกดิความเข้าใจผดิว่าการท�าวธินีีจ้ะท�าให้ไขมนัในเลอืดสงู ซึง่แท้ทีจ่รงิ

แล้วระดับไขมันในเลือดอาจจะไม่แตกต่างจากก่อนเริ่มท�าก็ได้

 2. ค่าการท�างานไต คริตินิน (creatinine), และอัตราการกรอง

ของไต eGFR (estimated glomerular filtration rate) ทั้งสองค่านี้

เวลาท่านไปตรวจสุขภาพประจ�าปี โรงพยาบาลจะมีการรายงานผลอัน

นี้ให้อยู่เสมอ 

 3. ค่าการท�างานตับ (optional): AST (Aspartate transam-

inase) ค่านี้จริง ๆ  แล้ว สร้างขึ้นมาจากความเสียหายของตับ เม็ดเลือด

แดง หัวใจ กล้ามเนื้อ ตับอ่อน หรือไต จะเห็นได้ว่าค่า AST นี้มิใช่ค่า

เอนไซม์เฉพาะตับเท่านั้น แต่เป็นค่าท่ีสะท้อนจากทุกเนื้อเยื่อของ 

ทุกอวัยวะที่เสียหาย (เพียงแต่ตับเป็นอวัยวะที่ไวต่อโรคหรือจาก 
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สภาวะแวดล้อมที่มากระทบ เช่น จากสารพิษ จึงมักเป็นสาเหตุแรก ๆ 

ที่ท�าให้ AST ซึ่งเกิดขึ้นจากตับมีค่าสูงขึ้นบ่อยครั้ง นั่นแปลว่า ALT ที่สูง

ขึ้นผิดปกติมักมีสาเหตุมาจากตับมากกว่าอวัยวะอื่น) 

 - ค่า ALT (Alanine transaminase) คือ เอนไซม์อยู่ในกระแส

เลือดซึ่งอาจเกิดจากความเสียหายของอวัยวะใด ๆ ก็ได้ เช่น ไต หัวใจ 

กล้ามเนื้อ ตับอ่อน หรือตับ (ความเสียหายจากทุกอวัยวะ แต่ตับจะ

ปรากฏค่า ALT ไม่มากนักและมักไม่อาจบ่งชี้ได้ว่ามาจากอวัยวะใด

ชัดเจน)

  ปกติ เริ่มผิดปกติ สงสัยเป็นโรค*

 ระดับน�้ำตำลก่อนอำหำรเช้ำ <100 มก./ดล. 100-125 มก./ดล. >125 มก./ดล.

 ระดับน�้ำตำลเฉลี่ยสะสม (A1C) <5.7% 5.7-6.4% >6.4%

 ระดับไตรกลีเซอไรด์ < 150 มก.ดล. 150 มก./ดล. ขึ้นไป 

*เป็นโรค หมายถงึค่าทีว่ดัได้เกนิเกณฑ์มาตรฐานทีส่มาคมวชิาชพีได้ตัง้ไว้ แต่การวนิจิฉยั

โรคจ�าเป็นต้องได้รับการยืนยันจากแพทย์ผู้ให้การรักษา และสามารถเปลี่ยนแปลงตาม

ระดับผลเลือดที่เปลี่ยนแปลงไป

กฎข้อที ่3 : กำรมรีะเบยีบวนิยัในกำรควบคมุอำหำรและและกำรใช้ชีวติ

 คณุจะต้องเริม่ทบทวนว่าในช่วงเวลาทีผ่่านมาท�าไมถึงปล่อยตวั

ให้น�า้หนกัมากขึน้ขนาดนีห้รอืท�าให้รปูร่างไม่เป็นทีน่่าพอใจของตวัคณุเอง 

ซึ่งผู ้เขียนรับประกันได้ว่าต้นเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการรับประทาน

อาหารไม่เหมาะสมซึ่งเกี่ยวข้องกับปริมาณที่ทาน ชนิดที่ทาน และเวลา

ที่ทาน



กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
กระทรวงสาธารณสุข

50

 แนวทางการจัดบริการคลินิกคีโตจินิก

คีโตจินิกไดเอท
(Ketogenic Diet)
ในสถานบริการสาธารณสุข

 กล่าวคือปัญหาในน�้าหนักของคนอ้วนบางคนเกิดจากการ 

รับประทานสิ่งของท่ีเป็นสิ่งต้องห้ามส�าหรับคนอ้วนและรับประทาน 

ในปรมิาณมาก ปัญหาในบางคน อาจจะเกดิจากการรบัประทานอาหาร

ในชนิดที่ไม่ถูกต้องถึงแม้ว่าจะไม่ได้รับประทานมากแต่ก็ท�าให้อ้วน 

ได้เช่นกัน เช่น เป็นคนทานน้อยแต่ชอบทานอาหารหวานหรือชอบทาน

ขนมและอาหารในมื้อหลัก ๆ ไม่รับประทาน

 และสุดท้ายคือเรื่องเวลาในการรับประทานอาหารในบางครั้ง 

กินถูกต้องถูกวิธีตลอดแต่กลับอดอาหารเช้าอดอาหารเที่ยงแล้ว 

รับประทานมื้อดึกเพียงมื้อเดียวในปริมาณมาก ๆ หรือในบางราย 

รับประทานนดิ ๆ  หน่อย ๆ  แต่กว็นัละหลาย ๆ  ม้ือ ซึง่ในการรบัประทาน

บ่อย ๆ วันละหลายมื้อนี้ท�าให้กระเพาะไม่ได้พักผ่อนแล้วท�าให้ระบบ

การเผาผลาญผิดปกติได้  จากนั้นให้คุณเริ่มเขียนใส่ตารางว่า มีอาหาร

ใดเป็นอาหารที่ควรจะต้องหลีกเลี่ยงจากบรรดาอาหารทั้งหมดที่คุณ 

รับประทานมาในช่วงเวลาที่ผ่านมาและอาหารหลายต้องลดปริมาณ 

หรือต้องปรับเวลาการรับประทาน

 จากนัน้คณุกค็วรเริม่ทีจ่ะมองหาร้านอาหารแหล่งวตัถดุบิ ไม่ว่า

จะเป็นร้านอาหารบ้าน ข้างที่ท�างาน หรือตลาดหากคุณเป็นคนที่ฝาก

ของไว้กับร้านอาหารก็ต้องเริ่มท�าความสนิทสนมกับร้านอาหารไว้เลย 

หรือหากคุณเป็นคนท่ีชอบท�าอาหารเองก็ควรจะมองหาตลาดที่จะ 

พอซื้อ วัตถุดิบประกอบอาหารได้เลยง่าย
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 อย่างไรกต็ามการศกึษาเชงิวทิยาศาสตร์ยงัไม่สรปุชดัเจนว่าการ

ที่บริโภคอาหารคีโตจินิกนี้สามารถลดน�้าหนักได้อย่างไร แต่การศึกษา

ของ Atkins และคณะ(24) ได้ตั้งสมมุติฐานไว้ว่าวิธีนี้สามารถลดน�้าหนัก

ได้เนื่องจากร่างกายสูญเสียพลังงานจากการหลั่งสารคีโตน ขณะที ่

การศึกษาอีกเรื่อง เสนอว่า การลดน�้าหนักเกิดจากกระบวนการสลาย

โปรตีน(25) และการหลั่งสารคีโตนท�าให้ร่างกายรู้สึกอิ่มท้อง จึงช่วยลด

ความอยากอาหารลงได ้นอกจากนี้การศึกษาจ�านวนมากทัง้ในเด็กและ

ผูใ้หญ่อ้วน ภายใต้ระยะเวลาศกึษาไม่เกนิ 24 สัปดาห์(19, 26) แสดงให้เห็น

ว่าวิธีการเลือกบริโภคอาหารคีโตจินิกสามารถช่วยควบคุมเบาหวาน 

กระตุน้ความไวต่ออนิซลูนิ และลดระดบัคอเลสเตอรอลในเลอืดได้ดีขึน้

เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการควบคุมน�้าหนักด้วยการจ�ากัดพลังงาน 

และหรือการจ�ากัดไขมันในอาหาร และวิธี LC ท�าให้ลดการใช้อินซูลิน 

และลดการสะสมไขมนัในรา่งกาย ดังที่กล่าวขา้งต้น LC จะช่วยควบคุม

ระดับไขมันในเลือดได้ดีกว่า LF แต่ขึ้นกับคุณภาพและชนิดของไขมัน 

ที่กลุ่ม LC เลือกบริโภคเช่นกัน เพราะหากคนที่บริโภค LC หรือ อาหาร

คโีตจินกิทีม่ไีขมนัอ่ิมตวั เช่น ส่วนท่ีเป็นหนงั เครือ่งใน ของทอด มาก ๆ 

เป็นต้น ในระยะยาวกอ็าจจะส่งผลต่อความเสีย่งของโรคหัวใจได้เช่นกัน 

ล่าสุดในปี 2561 มีรายงานผลการศึกษาทางระบาดวิทยาในประชากร

กว่า 15,000 คน เป็นเวลากว่า 25 ปี ตีพิมพ์ในวารสาร Lancet Public 

Health พบว่าคนทีบ่รโิภค LC โดยบรโิภคโปรตนีและไขมนัทีไ่ด้จากสตัว์ 

เช่น หมู ไก่ เนื้อวัว เป็นต้น จะมีอัตราการเสียชีวิตที่สูงกว่าคนที่บริโภค 
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LC ร่วมกบัแหล่งโปรตนีและไขมนัจากพชื ผกั และถัว่(27) ดงันัน้การศึกษา

นีช้ีใ้ห้เหน็ว่าชนดิของโปรตนีและไขมนัมคีวามส�าคัญต่อการเพิม่หรอืลด

ความเสี่ยง ในขณะเดียวกันคนท่ีบริโภคอาหารลักษณะนี้ควรได้รับ 

การตรวจเลือดเป็นระยะ ๆ และปรับเปลี่ยนการบริโภคอาหารหรือ 

การออกก�าลังกายอย่างเหมาะสมด้วย  

 อาการทีพ่บได้ในคนท่ีบริโภค KD คือ การมีไข้ เม่ือยล้า ซ่ึงมักเกิด

ในสัปดาห์แรก และจะดีขึ้นเอง นอกจากนี้ยังอาจจะพบอาการเวียนหัว 

อ่อนเพลีย ท้องผูก และนอนไม่หลับ ดังนั้นการบริโภค KD อาจจะเป็น

ความท้าทายอย่างมากในระยะยาว ต้องการระเบยีบวนิยัสงูและปฏบิตัิ

อย่างต่อเนื่องเพื่อให้การลดน�้าหนักได้ผลตามที่ต้องการ(28)

 ในท�านองเดยีวกนัจากการศกึษาเกีย่วกบัการบรโิภคคาร์โบไฮเดรต

น้อยลงต่อประสทิธิภาพการดแูลโรคเบาหวาน พบว่า ผูป่้วยโรคเบาหวาน

สามารถลดปริมาณการใช้ยารักษาโรคเบาหวานลงจากเดิมได้

 ถงึแม้ว่าการบรโิภคคาร์โบไฮเดรตน้อยจะไม่สามารถลดน�า้หนกั

ในกลุม่ผูป่้วยดงักล่าวกต็าม(29) นอกจากนีก้ารศึกษาในสัตว์ทดลองยงัให้

ผลแบบเดียวกัน การบริโภค KD มีประสิทธิภาพในการลดน�้าหนักและ

ช่วยเพิ่มความไวของอินซูลิน มีรายงานพบว่าสัตว์ทดลองมีการสูญเสีย

มวลไขมันและมวลกล้ามเนื้อบางส่วน(30, 31) อย่างไรก็ตามการศึกษาทั้ง

ในคนและสตัว์ทดลองหลายเรือ่งแสดงให้เหน็ว่า การบริโภค KD มีความ

สัมพนัธ์กบัภาวะไขมันสะสมทีต่บั (non-alcoholic fatty liver disease, 

NAFLD)(32) และภาวะด้ืออินซูลิน สาเหตุที่ให้ผลเช่นนี้คาดว่าน่าจะมา
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จากรปูแบบกระบวนวจิยัทีแ่ตกต่างกนั การศกึษาบางเรือ่งอาจจะจ�ากดั
เฉพาะปริมาณคาร์โบไฮเดรตแต่ไม่ได้ควบคุมปริมาณ สัดส่วนและชนิด
ของไขมันและโปรตีน รวมทั้งระยะเวลาในการศึกษา ชนิดของสัตว์
ทดลองหรือภาวะสุขภาพคนในขณะนั้นซึ่งมีพื้นฐานที่แตกต่างกัน  
 โดยสรุป การควบคุมอาหารแบบ KD เป็นวิธีที่ลดน�้าหนักได้
อย่างมปีระสิทธภิาพโดยเฉพาะในระยะสัน้ หากคนทีป่ฏบัิตมีิความเข้าใจ
ในหลักการของวิธีนี้ สิ่งที่ส�าคัญและเป็นอีกหนึ่งปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อ
การควบคมุน�า้หนกั คือ การตดิตามอย่างต่อเนือ่งหรอืผลทีจ่ะตามมาใน
ระยะเวลาหลังจากการบริโภค KD เนื่องจากต้องเผชิญกับพฤติกรรม
ตามธรรมชาติของมนษุย์ นัน่คือ การหย่อนระเบยีบวินยั ความเบือ่หน่าย 
หรือแม้กระทั่งความท้อแท้ในช่วงเริ่มต้นจนเลือกที่จะหันกลับไปสู่
พฤติกรรมแบบเดิม ๆ จากการศึกษาแบบระยะสั้นและระยะยาวในคน
และสัตว์ทดลอง พบว่า การบริโภค KD ให้ผลแตกต่างกันทั้งในเชิงบวก
และลบ กล่าวคอื ในเชงิบวกสามารถลดน�า้หนักได้ ในขณะที่เชิงลบอาจ
จะมีผลเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะไขมันพอกตับ ซึ่งส่วนหลังยังต้องการ
ข้อมูลจากการศึกษามากขึ้น ดังนั้นผู้เขียนจึงขอเน้นให้ความส�าคัญกับ
กระบวนการจัดการหลังจากท่ีผู้ป่วยสามารถควบคุมน�้าหนักได้ระดับ
หนึ่งแล้ว นั่นคือ ควรเพิ่มการออกก�าลังกาย แล้วปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การบริโภคอาหารอย่างค่อยเป็นค่อยไป อาศัยการเดินสายกลางสู่ bal-
anced diet ให้เกิดสมดุลร่างกายน่าจะเป็นทางเลือกเพื่อสุขภาพที่ดี
ที่สุดและเกิดความยั่งยืน ปลอดภัย ไม่ว่าการศึกษาในอนาคตจะ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตาม 
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ตำรำงที่ 1  อาหารอย่างง่ายส�าหรับคนหัดบริโภครูปแบบอาหารพร่อง 

   คาร์โบไฮเดรต

อำหำรแป้งน้อย Thai ketogenic diet

โดยเฉลี่ยควรกินแป้ง 50ก/วัน

เนื้อสัตว์โปรตีน

• หมู่ย่าง
• ไก่ย่าง
• หนังสัตว์
• ไข่ทั้งฟอง
• ลาบ
• น�้าตก
• ขาหมู
• เต้าหูทอด
• ลูกชิ้น
• ปลา

วิธีกำรประกอบอำหำร

• ต้ม
• ผัด
• แกง
• ทอด
• ได้หมด

จ�ำกัดผักหัวผักดอก

• มีแป้งเยอะซึ่งมาใน 

 น�้าตาลใยอาหารควรเลี่ยง
• ฟักทอง
• เผือก
• มัน
• ข้าวโพด
• แครอท
• กินได้ในปริมาณจ�ากัด

ผลไม้ส่วนใหญ่มำกับน�้ำตำล

ดังนั้นกินได้ไม่เกิน 1 คำร์บ/วัน

• กล้วย มะม่วง
• ส้ม
• มะละกอ
• สับปะรด
• ฝรั่ง
ผลไม้ไทยส่วนใหญ่ ดูดซึมเร็ว 
ดังนั้นเสี่ยงกับการได้พลังงาน
ส่วนเกิน

น�้ำมัน

• กินได้ทุกชนิด
• หลีกเลี่ยงน�้ามันจากต่างประเทศ
 เพราะราคาแพงไม่ได้จ�าเป็น เน้น
 กับข้าวเป็นหลัก
• หลีกเลี่ยงน�้ามันที่จะกินเป็นช้อน
 เพราะยังไง ๆ น�้ามันก็พลังงานสูง
 1 กรัมมี 9 Kcal.

1 คำร์บจะมแีป้งประมำณ 12-15 กรมัดงัภำพ

มะละกอสุก 4-6 ชิ้น

องุ่น 12-20 ลูก

มะม่วงสุก ½ ลูก

กล้วย ½ ลูก

ส้มโอ 2 กลีบ

ลินจี้ 6 ผล

ฝรั่ง ½ ผล

เงำะ 3-4 ลูก

กนิง่ำย อยูง่่ำย รำคำถกู

อำหำรด ีปรมิำณเหมำะเวลำทีก่นิถกู

=

=

=

=

=

=

ผักก้ำนผักใบ

• คะน้า
• ผักกาด
• แตงกวา
• มะเขือเทศ
• ผักสลัดแพง ๆ
• เป็นต้น โดยหลักคือ
 ผักส่วนใหญ่มีแป้ง
 น้อย และมีประโยชน์
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 เช้ำ กลำงวัน เย็น

 • หมูปิ้ง 2 ไม้
 • กาแฟด�า 1 แก้ว

 • ต้มเลือดหมู 1 ถ้วย
 • กาแฟด�า 1 แก้ว

 • ผัดคะน้าหมูกรอบ 1 จาน

 • สุกี้แห้ง ไม่ใส่เส้น 1 จาน

 • ต�าแตงกวา กุ้งสด 1 จาน

 • น�้าพริกกะปิ ปลาสลิดทอด

วันที่

1

2

 ตอนที่ 3

ตารางอาหารคีโตจินิก 30 วัน

เครื่องปรุงส�าหรับท�าอาหารประเภทคีโตจินิก
• น�้ำมันที่ใช้ปรุงอำหำร : น�้ามันมะกอกแบบ Extra Light น�้ามันหมู 

 เนย น�้ามันมะพร้าว ส�าหรับท�าอาหาร

• เครื่องปรุง :  น�้าปลา กะปิ (ไม่มีผงชูรส น�้าตาล) เกลือ มะนาว สาร 

 ให้ความหวานส�าหรับคีโต

• สำรให้ควำมหวำนที่คีโตทำนได้มี 4 อย่ำง : หญ้าหวาน (สตีเวีย) 

 อินนูลิน อิริททอล หล่อฮั่งก้วย

ที่มา: https://women.trueid.net/detail/LRYza43yyyjN
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 เช้ำ กลำงวัน เย็น

 • ไข่กระทะ 2 ฟอง ใส่หมูสับ
 • กาแฟด�า 1 แก้ว

 • ไข่คนใส่เนย 2 ฟอง
 • น�้าเต้าหู้ 1 แก้ว

 • เบคอนทอด, มะเขือเทศ,
 ไข่ดาว 1 ฟอง • กาแฟด�า 1 แก้ว

 • ผักโขมอบชีส
 • นมอัลมอนด์ 1 กล่อง

 • นมอัลมอนด์ 1 กล่อง
 • ไข่ต้ม 1-2 ฟอง

 • สามชัน้สไลด์พนัหน่อไม้ฝรัง่ย่าง
 • ไข่ดาว 2 ฟอง

 • กาแฟนมอัลมอนด ์
 • ไข่ดาว 1 ฟอง

 • เนื้อไก่ กินกับสลัด 1 จาน

 • ไข่พะโล้ หมูสามชั้น 1 ถ้วย

 • ผัดกระเพราไก่ + ปลาหมึก  
  ไข่ดาว

 • แกงจืดไข่น�้าหมูสับเส้นแก้ว   
  1 ชาม

 • ขาหมูคากิ
 • ไข่ต้ม 1 ฟอง

 • ผดัคะน้าหมสูามชัน้กรอบ 1 จาน   
 • ไข่ต้ม 1 ฟอง

 • ผัดซีอิ๊วเส้นบุก 1 จาน

 • ย�าหมูยอ กุ้งสด 1 จาน

 • สุกี้แห้งทะเลเส้นบุก 1 จาน

 • หมูหรือไก่สเต๊ะ 10 ไม้

 • เกาเหลา ไม่ใส่เส้น 1 ชาม

 • สลัดอะโวคาโด ไข่ต้ม

 • บวบผัดกุ้ง ใส่ไข่ 1 จาน

 • ผัดซีอิ๊วเส้นบุก

วันที่

3

4

5

6

7

8

9
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 แนวทางการจัดบริการคลินิกคีโตจินิก

คีโตจินิกไดเอท
(Ketogenic Diet)

ในสถานบริการสาธารณสุข

 เช้ำ กลำงวัน เย็น

 • ไข่คนแฮม
 • กาแฟนมอัลมอนด์

 • หมูปิ้ง 2 ไม้
 • กาแฟด�า 1 แก้ว

 • เสต็กหมู
 • สลัดอะโวคาโด

 • นมอัลมอนด์ 1 กล่อง
 • ไข่ต้ม 2 ฟอง

 • ต้มเลือดหมู 1 ถ้วย
 • กาแฟด�า 1 แก้ว

 • สามชั้นทอดเกลือ
 • ไข่ดาว 2 ฟอง

 • ไข่กระทะ 2 ฟอง ใส่หมูสับ 
 • กาแฟด�า 1 แก้ว

 • สลัดทูน่า  
 • ไข่ต้ม 1 ฟอง

 • ก๋วยเตี๋ยวหมูเส้นบุก 1 ชาม

 • สุกี้แห้งทะเลเส้นบุก 1 จาน

 • คอหมูย่าง 1 จาน

 • น�้าพริกกะปิ ผักต้ม +
  ปลาทูทอด

 • เกาเหลา ไม่ใส่เส้น 1 ชาม

 • สุกี้แห้งทะเลเส้นบุก 1 จาน

 • ย�าหมูยอกุ้งสด 1 จาน • ราดหน้าหมูเส้นบุก 1 จาน

 • ย�า/น�้าตกคอหมูย่าง 1 จาน

วันที่

10

11

12

13

14

15

16

 • เบคอนทอด, มะเขือเทศ,
 ไข่ดาว 1 ฟอง • ไข่ดาว 1 ฟอง

 • สลัดไก่
 • ไข่ต้ม 1 ฟอง

 • กะหล�่าปลีผัดน�้าปลาใส่กุ้ง
 • ไข่ต้ม 1 ฟอง

 • กุ้งลวก สันคอหมูลวก
  ราดน�้าจิ้มซีฟู้ด
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 แนวทางการจัดบริการคลินิกคีโตจินิก

คีโตจินิกไดเอท
(Ketogenic Diet)
ในสถานบริการสาธารณสุข

 เช้ำ กลำงวัน เย็น

 • ไข่คน 2 ฟอง, หน่อไม้ฝรัง่ย่าง,  
  เห็ดเข็มทองย่าง

 • ไข่ดาว 2 ฟอง
 • นมพิสตาชิโอ 1 กล่อง

 • ไข่ดาว 2 ฟอง
 • อะโวคาโด 1/2 ลกู

 • ไข่ดาว 2 ฟอง
 • อะโวคาโด 1/2 ลกู

 • น�้าตกคอหมูย่าง ไม่ใส่ข้าวคั่ว 
  1 จาน

 • เมี่ยงปลาทู เส้นบุก +
  ไข่ต้ม 2 ฟอง

 • ไข่คน 2 ฟอง
 • เบคอนทอด

 • กะหล�่าปลีผัดน�้าปลาใส่กุ้ง
  + ไข่ต้ม

 • อะโวคาโด 1/2 ลกู 
 • นมพิสตาชิโอ 1 กล่อง

 • ไข่กระทะ 2 ฟอง ใส่หมูสับ 
 • กาแฟด�า 1 แก้ว

 • ต�าแตงกุ้งสด 1 จาน

 • ลาบเส้นแก้ว 1 จาน

 • ย�าหมูยอเส้นแก้ว 1 จาน  • ปีกไก่ทอดน�้าปลา

 • ไข่พะโล้หมูสามชั้น 1 ถ้วย

 • ผักโขมอบชีส 1 ถ้วย

 • สุกี้แห้งทะเลเส้นบุก 1 จาน

วันที่

17

18

19

20

21

22

23

 • แกงจืดไข่น�้าเต้าหู้ไข่
  หมูสับเส้นแก้ว 1 ชาม

 • ผัดกระเพราไก่ +
  ปลาหมึก 1 จาน

 • กะหล�่าปลีทอดน�้าปลา
  1 จาน + ไข่ต้ม

 • คอหมูย่าง จิ้มแจ่ว
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 แนวทางการจัดบริการคลินิกคีโตจินิก

คีโตจินิกไดเอท
(Ketogenic Diet)

ในสถานบริการสาธารณสุข

 เช้ำ กลำงวัน เย็น

 • ไข่คน 2 ฟอง 
 • นมอัลมอนด์ 1 กล่อง

 • กระเพราหมูกรอบ +
  ไข่ดาว 1 จาน

 • เบคอนทอด มะเขือเทศ
  อะโวคาโด   • ไข่ดาว 2 ฟอง

 • สปาเก็ตตี้คาโบนาร่า
  เบคอนเส้นบุก

 • แซลมอนย่าง +
  หน่อไม้ฝรั่งย่าง

 • ไข่ดาว 2 ฟอง
 • กาแฟด�า 1 แก้ว

 • ไข่คนใส่เนย 2 ฟอง
 • นมพิสทาชิโอ 1 กล่อง

 • แกงส้มกุ้งผักรวม 1 ชาม
 • ไข่เจียว 1 ฟอง

 • น�้าพริก + ปลาทูทอด
 • ไข่ต้ม 1 ฟอง

 • นมอัลมอนด์ 1 กล่อง
 • ไข่ต้ม 1-2 ฟอง

 • เบคอนทอด มะเขือเทศ
  อะโวคาโด  • ไข่ดาว 1 ฟอง

 • แกงจืดไข่น�้าเต้าหู้ไข่หมูสับ 
  เส้นแก้ว 1 ชาม

 • ปลานึ่ง ผักนึ่ง น�้าจิ้มซีฟู้ด
 • ไข่ต้ม 1-2 ฟอง

 • สามชั้นพันเห็ดเข็มทอง
  ย่างเนย

 • เมี่ยงปลาทูทอด + เส้นบุก

 • ไข่พะโล้หมูสามชั้น 1 ถ้วย

 • เกาเหลา ไม่ใส่เส้น 1 ชาม • ผัดซีอิ๊วหมูและกุ้งเส้นบุก • ไข่ข้นชีส กุ้งผัดเนย

 • เกาเหลา ไม่ใส่เส้น 1 ชาม • สามชัน้ค่ัวพรกิเกลือ + ไข่ต้ม

วันที่

24

25

26

27

28

29

30
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 แนวทางการจัดบริการคลินิกคีโตจินิก

คีโตจินิกไดเอท
(Ketogenic Diet)
ในสถานบริการสาธารณสุข

บันทึก




