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  อาหารคีโตเจนิค (Ketogenic diets)  
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ธันยาภรณ์ พงษ์คุณากร วท.ม. โภชนาการและการก าหนดอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ)  

  หน่วยอณูเวชศาสตร์ สถานส่งเสริมการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  
 
โรคอ้วน เป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญระดับโลก โรคอ้วนสัมพันธ์กับโรคอื่น ๆ มากมาย เช่น โรคเบาหวาน 

โรคความดันโลหิตสูง เส้นเลือดในสมอง เป็นต้น (1, 2) การศึกษาพบว่าคนอ้วนมีโอกาสเป็นโรคเบาหวานมากกว่า
คนปกติ และส่งผลต่อโรคร่วมอ่ืน ๆ ตามมา ดังนั้นการควบคุมน้ าหนักจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง หากแต่ว่าโรคอ้วน
มักสัมพันธ์กับการบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสม หรืออาจจะเรียกว่า “เป็นโรคกินเกิน” เมื่อเปรียบเทียบวิธีการลด
น้ าหนักด้วยการควบคุมอาหาร กับการเพ่ิมการออกก าลังกาย การควบคุมอาหารจะเป็นวิธีที่เหมาะสมที่คนอ้วน
ควรปฏิบัติเป็นอันดับแรกเพราะการควบคุมการบริโภคอาหารสามารถเริ่มได้ง่ายกว่าการหาเวลาไปออกก าลังกาย 
และบางคนมีข้อจ ากัดในการออกก าลังกาย เช่น อ้วนมาก มีโรคข้อเข่า เดินไม่สะดวก เป็นต้น 

การลดน้ าหนักด้วยการควบคุมหรือลดการบริโภคอาหารมีหลากหลายวิธี การลดน้ าหนักไม่ได้หวังแค่ให้
น้ าหนักลด แต่หวังให้ลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดด้วย ตัวอย่างการลดน้ าหนักได้แก่ การลด
คาร์โบไฮเดรต การลดไขมันจากอาหาร เป็นต้น สิ่งที่จ าเป็นต้องตระหนักคือ ไม่มีสิ่งใดส าเร็จได้หากปราศจากความ
พยายาม และระเบียบวินัยในการบริโภคอาหาร ดังนั้นความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการเลือกบริโภค เวลาที่ควร
บริโภค รวมทั้งปริมาณและชนิดอาหารที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งจ าเป็น 

การควบคุมอาหาร เป็นสิ่งจ าเป็นสูงสุดในการควบคุมน้ าหนักโดยวิธีที่นิยมใช้ คือการบริโภคอาหารที่ให้
ปริมาณของพลังงานลดลง (caloric restriction) โดยมากเน้นที่การลดการบริโภคไขมัน เนื่องจากเป็นสารอาหาร
หลักที่ให้พลังงานสูง อย่างไรก็ตาม ในระยะหลายปีที่ผ่านมาทั่วโลกให้ความสนใจและกล่าวถึงวิธีควบคุมน้ าหนัก
ด้วยการบริโภคคาร์โบไฮเดรตต ่า (low-carbohydrate diet, LC) (3) ยกตัวอย่างเช่น Atkins diet, South 
Beach diet, ketogenic diets (4) วิธีดังกล่าวนี้สามารถลดน้ าหนักได้เร็วกว่าวิธีการลดการบริโภคไขมัน (low-
fat diet, LF) แต่น้ าหนักที่ลดลงของทั้งสองวิธีเป็นระยะเวลา 1 ปีนั้นไม่แตกต่างกัน ซึ่งหมายความว่าไม่ว่าจะใช้วิธี
ใด ๆ สุดท้ายน้ าหนักที่ลดก็อาจจะไม่แตกต่างกัน แต่กลุ่มที่บริโภค LC อาจจะมีระดับไขมันเอชดีแอล (ไขมันดี) 
มากกว่า นอกจากนี้การบริโภค LC อาจจะมีข้อดีเรื่องการควบคุมระดับน้ าตาลในผู้ที่เป็นเบาหวาน เพราะ
คาร์โบไฮเดรตเป็นแหล่งของน้ าตาลกลูโคส และ LC จะช่วยควบคุมระดับไขมันในเลือดได้ดีกว่า ดังนั้นการลด
ปริมาณคาร์โบไฮเดรตจะช่วยในการลดความต้องการอินซูลิน ช่วยควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดได้ดีขึ้น (5) การ
ควบคุมแบบ LC เน้นคาร์โบไฮเดรตที่มีค่าดัชนีน้ าตาลต่ า ซึ่งอาจจะส่งผลต่อการควบคุมน้ าหนักเช่นกัน สิ่งที่ต้อง
ค านึงคือ การศึกษาในต่างประเทศอาจจะให้ผลที่แตกต่างกับในประเทศไทยเนื่องจากรูปแบบการบริโภคอาหารมี
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ความแตกต่างกัน เช่น คนไทยบริโภคไข่ ไก่ เนื้อหมู กับน้ าพริก พืชผักต่าง ๆ ในขณะที่คนต่างชาติบริโภคไข่กับ
เนื้อสัตว์ มันฝรั่ง ขนมปัง เป็นต้น ดังนั้นสิ่งที่ส าคัญคือใครจะทดลองบริโภค LC ควรได้รับการติดตามน้ าหนัก และ
การเปลี่ยนแปลงค่าต่าง ๆ ในเลือดเป็นระยะ ๆ เพ่ือให้มั่นใจว่าการปฏิบัติดังกล่าวมีผลดีต่อร่างกายของคนๆ นั้น 
ไม่มีใครสามารถบอกได้ว่าวิธีใด ๆ จะดีกับทุก ๆ คนเหมือนๆ กัน  

ค าจ ากัดความของ LC นั้นแตกต่างกันออกไป โดยมากคือการบริโภคปริมาณคาร์โบไฮเดรตน้อยกว่าร้อยละ 
45 ของปริมาณพลังงานที่ได้รับต่อวัน แต่หากบริโภคปริมาณคาร์โบไฮเดรตที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของพลังงานที่
ได้รับต่อวัน หรือปริมาณที่น้อยกว่า 50 กรัมต่อวัน จะเรียกว่า very low carbohydrate ketogenic diet 
(VLCKD) หรืออาจจะเรียกสั้นๆ ว่า อาหารคีโตเจนิค (ketogenic diet) (6) 

อาหารคีโตเจนิค (ketogenic diet) เป็นวิธีการเลือกบริโภคอาหารที่มีผลท าให้ร่างกายเกิดการผลิตสารคี
โตน (ketone)  หลักการส าคัญ คือการเน้นบริโภคอาหารที่มีส่วนประกอบของไขมันและโปรตีนในปริมาณสูง
เพ่ือให้ร่างกายได้สารอาหารและพลังงานที่มากพอให้อ่ิมท้อง แต่มีปริมาณคาร์โบไฮเดรตต่ ามากโดยทั่วไปวิธีการนี้
นิยมใช้เพ่ือรักษาภาวะชักในเด็ก แต่รูปแบบอาหารดังกล่าวกลับมีผลต่อการลดน้ าหนักและการควบคุมระดับ
น้ าตาลในโรคเบาหวานด้วยเช่นกัน (7-9) สิ่งส าคัญของการควบคุมน้ าหนักด้วยวิธีนี้คือ การเลือกอาหารที่หาได้ง่าย 
ราคาเหมาะสม และไม่ได้ยุ่งยาก เนื่องจากการกินอาหารลักษณะนี้ เราหวังผลระยะยาว หากหากินยาก หรือต้อง
ประกอบอาหารเองโดยใช้เครื่องปรุงพิเศษที่มักมีราคาสูง ก็จะส่งผลท าให้ผู้ปฏิบัติท าวิธีนี้ได้ไม่นาน เป็นที่ทราบกันดี
ว่าหลังการบริโภคอาหาร ร่างกายจะเกิดกระบวนการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรตเป็นน้ าตาลกลูโคสเพ่ือดูดซึมเข้า
กระแสเลือด น าไปใช้เป็นพลังงานให้กับร่างกาย ในขณะที่ไขมันและโปรตีนจากอาหารจะใช้เวลานานกว่าในการ
เผาผลาญเพ่ือให้ได้เป็นพลังงาน หรืออีกนัยหนึ่งอาจกล่าวได้ว่าสารอาหารสองตัวนี้ (ไขมันและโปรตีน) อาจจะถูก
น าไปใช้ในกระบวนการอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นมากกว่า อย่างไรก็ตามหากร่างกายได้รับคาร์โบไฮเดรตจากอาหารไม่
เพียงพอ เช่น ในขณะหลับหรือการอดอาหาร เป็นต้น ร่างกายจะสรรหาพลังงานทดแทนคาร์โบไฮเดรต ซึ่งในขั้นต้น
ไขมันจะถูกเปลี่ยนไปเป็นกรดไขมันและตับจะสังเคราะห์สารคีโตนเพ่ือใช้เป็นแหล่งพลังงานให้กับร่างกายทั้ง
กล้ามเนื้อ เนื้อเยื่อ และเซลล์สมองด้วย (10) เป็นผลให้เกิดการสลายไขมันในร่างกายออกมาเป็นพลังงาน น้ าหนัก
จึงลดลงได้ กระบวนการดังกล่าวจะเกิดขึ้นเมื่อบริโภคคาร์โบไฮเดรตต่ ากว่า 20-50 กรัมต่อวัน ขณะที่บริโภค
โปรตีนและไขมันในสัดส่วนที่เหลือ (10)  

อย่างไรก็ตามการศึกษาเชิงวิทยาศาสตร์ยังไม่สรุปชัดเจนว่าการที่บริโภคอาหารคีโตเจนิคนี้สามารถลด
น้ าหนักได้อย่างไร แต่การศึกษาของ Atkins และคณะ(11) ได้ตั้งสมมุติฐานไว้ว่าวิธีนี้สามารถลดน้ าหนักได้เนื่องจาก
ร่างกายสูญเสียพลังงานจากการหลั่ งสารคีโตน ขณะที่การศึกษาอีกเรื่องเสนอว่า การลดน้ าหนักเกิดจาก
กระบวนการสลายโปรตีน (12) หรือเพ่ิมความรู้สึกอ่ิมท้องจากอาหารที่บริโภค เนื่องจากร่างกายมีการหลั่งสารคี
โตนมาก ที่ไปท าให้ร่างกายรู้สึกอ่ิมท้อง จึงช่วยลดความอยากอาหารลงได้ นอกจากนี้การศึกษาจ านวนมากทั้งใน
เด็กและผู้ใหญ่อ้วน ภายใต้ระยะเวลาศึกษาไม่เกิน 24 สัปดาห์ (9, 13) แสดงให้เห็นว่าวิธีการเลือกบริโภคอาหารคี
โตเจนิคสามารถช่วยควบคุมเบาหวาน กระตุ้นความไวต่ออินซูลิน และลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดได้ดีขึ้นเมื่อ
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เปรียบเทียบกับวิธีการควบคุมน้ าหนักด้วยการจ ากัดพลังงาน และหรือการจ ากัดไขมันในอาหาร และ LC ท าให้ลด
การใช้อินซูลิน และลดการสะสมไขมันในร่างกาย ดังที่กล่าวข้างต้น LC จะช่วยควบคุมระดับไขมันในเลือดได้ดีกว่า 
LF แต่ขึ้นกับคุณภาพและชนิดของไขมันที่กลุ่ม LC เลือกบริโภคเช่นกัน เพราะหากคนที่บริโภค LC หรือ อาหารคี
โตเจนิคไปบริโภคอาหารที่มไีขมันอิ่มตัว เช่น ส่วนที่เป็นหนัง เครื่องใน ของทอด มาก ๆ ในระยะยาวก็อาจจะส่งผล
ต่อความเสี่ยงของโรคหัวใจได้เช่นกัน ล่าสุดมีรายงานผลการศึกษาทางระบาดวิทยาในประชากรกว่า 15,000 คน 
เป็นเวลากว่า 25 ปี ไดต้ีพิมพ์ในวารสาร Lancet Public Health ปี พ.ศ. 2561 พบว่าคนที่บริโภค LC โดยบริโภค
โปรตีนและไขมันที่ได้จากสัตว์ เช่น หมู ไก่ เนื้อวัว เป็นต้น จะมีอัตราการเสียชีวิตที่สูงกว่าคนที่บริโภค LC จาก
แหล่งอาหารโปรตีนและไขมันที่ได้จากพืช ผัก และถั่ว (14) ดังนั้นการศึกษานี้ชี้ให้เห็นว่าชนิดของโปรตีนและไขมัน
มีความส าคัญต่อการเพ่ิมหรือลดความเสี่ยง ในขณะเดียวกันคนที่บริโภคอาหารลักษณะนี้ควรได้รับการตรวจเลือด
เป็นระยะ ๆ และปรับเปลี่ยนการบริโภคอาหารหรือการออกก าลังกายอย่างเหมาะสมด้วย  

อาการที่พบได้ในคนที่บริโภคอาหารคีโตเจนิค คือ การมีไข้ เมื่อยล้า ซึ่งมักเกิดในสัปดาห์แรก และจะดีขึ้น
เอง นอกจากนี้ยังอาจจะพบอาการเวียนหัว อ่อนเพลีย ท้องผูก และนอนไม่หลับ ดังนั้นการบริโภคอาหารคีโตเจนิค
อาจจะเป็นความท้าทายอย่างมากในระยะยาว ต้องการระเบียบวินัยสูงและปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การลด
น้ าหนักได้ผลตามท่ีต้องการ (15) 

ในท านองเดียวกันจากการศึกษาเกี่ยวกับการบริโภคคาร์โบไฮเดรตน้อยลงต่อประสิทธิภาพการดูแล
โรคเบาหวาน พบว่า ผู้ป่วยโรคเบาหวานสามารถลดปริมาณการใช้ยารักษาโรคเบาหวานลงจากเดิมได้ ถึงแม้ว่าการ
บริโภคคาร์โบไฮเดรตน้อยจะไม่สามารถลดน้ าหนักในกลุ่มผู้ป่วยดังกล่าวก็ตาม (16) นอกจากนี้การศึกษาใน
สัตว์ทดลองยังให้ผลแบบเดียวกัน คือพบว่า การบริโภคอาหารคีโตเจนิคมีประสิทธิภาพในการลดน้ าหนักและช่วย
เพ่ิมความไวของอินซูลิน มีรายงานพบว่าสัตว์ทดลองมีการสูญเสียมวลไขมันและมวลกล้ามเนื้อบางส่วน (17, 18) 
อย่างไรก็ตามการศึกษาทั้งในคนและในสัตว์ทดลองหลายเรื่องแสดงให้เห็นว่า การบริโภคอาหารคีโตเจนิคมี
ความสัมพันธ์กับภาวะไขมันสะสมที่ตับ (non-alcoholic fatty liver disease, NAFLD) (19) และภาวะดื้อ
อินซูลิน สาเหตุที่ให้ผลเช่นนี้คาดว่าน่าจะมาจากรูปแบบกระบวนวิจัยที่แตกต่างกัน การศึกษาบางเรื่องอาจจะจ ากัด
เฉพาะปริมาณคาร์โบไฮเดรตแต่ไม่ได้ควบคุมปริมาณ สัดส่วนและชนิดของไขมันและโปรตีน รวมทั้งระยะเวลาใน
การศึกษา ชนิดของสัตว์ทดลองหรือภาวะสุขภาพคนในขณะนั้นซ่ึงมีพ้ืนฐานทีแ่ตกต่างกัน  
สรุป การควบคุมอาหารแบบคีโตเจนิค เป็นวิธีที่ลดน้ าหนักได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะในระยะสั้น  แต่
เป้าหมายสูงสุดของการควบคุมอาหารแบบนี้ คือ การลดน้ าหนัก และมีสุขภาพดี ดังนั้นการบริโภคควรจะ
ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของโอกาส และเวลา หากคนที่ปฏิบัติมีความเข้าใจในหลักการของวิธีนี้ สิ่งที่ส าคัญ
และเป็นอีกหนึ่งปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อการควบคุมน้ าหนัก คือ การติดตามอย่างต่อเนื่องหรือผลที่จะตามมาใน
ระยะเวลาหลังจากการบริโภคอาหารคีโตเจนิค เนื่องจากต้องเผชิญกับพฤติกรรมตามธรรมชาติของมนุษย์ นั่นคือ 
การหย่อนระเบียบวินัย ความเบื่อหน่าย หรือแม้กระทั่งความท้อแท้ในช่วงเริ่มต้นจนเลือกที่จะหันกลับไปสู่
พฤติกรรมแบบเดิม ๆ จากการศึกษาแบบระยะสั้นและระยะยาวในคนและสัตว์ทดลอง พบว่า การบริโภคอาหารคี
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โตเจนิคให้ผลแตกต่างกันทั้งในเชิงบวกและลบ กล่าวคือ ในเชิงบวกสามารถลดน้ าหนักได้ ในขณะที่เชิงลบอาจจะมี
ผลเพ่ิมความเสี่ยงต่อภาวะไขมันพอกตับ ซึ่งส่วนหลังยังต้องการข้อมูลจากการศึกษามากขึ้น ดังนั้นผู้เขียนจึงขอเน้น
ให้ความส าคัญกับกระบวนการจัดการหลังจากที่ผู้ป่วยสามารถควบคุมน้ าหนักได้ระดับหนึ่งแล้ว นั่นคือ ควรเพ่ิม
การออกก าลังกาย แล้วปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารอย่างค่อยเป็นค่อยไป อาศัยการเดินสายกลางสู่ 
balanced diet ให้เกิดสมดุลร่างกายน่าจะเป็นทางเลือกเพ่ือสุขภาพที่ดีที่สุดและเกิดความยั่งยืน ปลอดภัย ไม่ว่า
การศึกษาในอนาคตจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตาม  
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