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หลายท่านคงจะสังเกตได้ว่า มีคนหนุ่มสาวและเด็กทีเข้าข่ายว่าเป็น “คนอ้วน” มากขึนเมือ

เปรียบเทียบกับในอดีต   คําเปรียบเปรยทวี่า “นอนจนอ้วนเป็นหมู”  ไม่ตรงกับความจริงเสมอไป   คนทีนอน

น้อยมีโอกาสอ้วนมากกว่าคนนอนหลับปกต ิ 

ข้อมูลจากศูนย์ควบคุมและป้ องกันโรค (Centers for Disease Control and Prevention) ของ

สหรัฐอเมริกา ซึงสํารวจในระหว่างปี ค.ศ. 2013-2014  พบว่าราว 70% ของชาวอเมริกันมีนําหนักเกินหรือ

เป็นโรคอ้วน (โดยวัดจากผู้ทีมีดัชนีมวลกายตั งแต่ 30 ขนึไป)  ผู้ชายทเีป็นโรคอ้วนมีจํานวนมากกว่าผู้หญิง   

ทั งนี 7.7 เปอร์เซ็นต์เข้าขั นเป็นโรคอ้วนมาก  โดยผู้หญิงทเีป็นโรคอ้วนมากมีมากกว่าผู้ชาย   ในเด็กและ

วัยรุ่นทีมีอายุระหว่าง -  ปี   ประมาณ % เป็นโรคอ้วน และ 6% เป็นโรคอ้วนมาก  ในวัยรุ่นอายุระหว่าง 

-  ปี  . % เป็นโรคอ้วน และ % เป็นโรคอ้วนมาก   ประเทศในแถบเอเชียแม้ว่าจะมจํีานวนคนเป็น

โรคอ้วนน้อยกว่าเมือเปรียบเทียบกับประเทศทางตะวันตก แต่อัตราการเพิมของคนเป็นโรคอ้วนก็สูงขึน

เช่นกัน 

จากรายงานการศึกษาวิจัยจากหลายสถาบัน พบว่าการนอนหลับทไีม่เพียงพอ และคุณภาพการ

นอนหลับทีไม่ดี เช่นหลับไม่สนิท หลับยาก ตืนบ่อย ฯ เป็นป ั จจัยเสียงต่อการเกิดโรคอ้วน   ในทํานอง

เดียวกัน คนอ้วนมักมีป ั ญหาในการนอนหลับมากกว่าคนนําหนักปกติ   ข้อมูลล่าสุดจาก National Sleep 

Foundation (NSF) ของสหรัฐอเมริกา  รายงานว่าคนในช่วงวัยต่าง ๆ   ควรมีระยะเวลาในการนอนต่อวัน 

ดังนี 

ทารกแรกเกิด อายุ 0-3 เดือน 14-17 ชั วโมง  

ทารก อายุ -  เดือน -  ชั วโมง  

เด็กวัยหัดเดิน อายุ -  ปี 11-14 ชั วโมง  

เด็กก่อนวัยเรียน อายุ -  ปี -  ชั วโมง  

เด็กวัยเรียน อายุ 6-13 ปี  9-11 ชั วโมง  

วัยรุ่น อายุ -  ปี -  ชั วโมง  

ผู้ใหญ่อาย ุ -64 ปี  7-9 ชั วโมง ผู้สูงอาย ุ  ปีขึนไป -  ชั วโมง  

โลกในยุคป ั จจุบันทีเต็มไปด้วยการใช้เทคโนโลย ีและมกีารแข่งขันสูง  คนทีมีป ั ญหาเรืองการนอนไม่

หลับหรือนอนไม่พอ มีเพิมขึนกว่าในอดีต  ซึงอาจเกิดจากป ั ญหาด้านสุขภาพ  ภาวะทางจิตใจ เช่น มีอาการ

ซึมเศร้า ความวิตกกังวล  หรือจากสิงแวดล้อมต่าง ๆ  ทีรบกวนการนอน  การดืมอลักอฮอลห์รือเครืองดืมทีมี



แคฟเฟอีน   ป ั จจัยอืน  ๆนอกเหนือจากความผิดปกติของการนอน (sleeping disorder) แล้ว   การนอนไม่

หลับหรือนอนน้อย ยังอาจเกิดจากคนในสังคมยุคนีเป็นโรคติดโซเชียล ต้องดูโทรศัพท์มือถือตลอดทั งวัน   ดู

ทีวี  เล่นอินเทอร์เน็ต  เล่นเกมส์หรือใช้คอมพิวเดอรจ์นดึกดืน  ต้องเอางานกลับมาทําทีบ้าน ต้องทํางาน

ล่วงเวลา หรือต้องทํางานกะกลางคืน  ตลอดจนการจราจรทีติดขัด ทําให้ต้องใช้เวลาเดินทางยาวนาน จน

รบกวนเวลาทีใช้พักผ่อนนอนหลับ 

การนอนน้อยจะทําให้กินมากขึนเพือให้มีแรงทํางานและทํากิจกรรมต่าง ๆ    และยังทําให้เกิดการ

ต้านทานต่ออินซูลิน  การเผาผลาญกลูโคสลดลง จึงเสียงต่อการเกิดโรคเบาหวาน และโรคอืน ๆ ทีจะตามมา

ในอนาคต   เสียงต่อการเกิดอุบัติเหตุต่าง ๆ   นอกจากนีการนอนน้อยทําให้เกิดภาวะหยุดหายใจในขณะนอน

หลับ    

ฮอร์โมน ghrelin และ leptin มบีทบาทสําคัญต่อความรู้สึกหิวและความสมดุลยข์องการใช้พลังงาน

ในร่างกาย   ghrelin กระตุ้นให้เกิดความหิวและอยากอาหาร โดยเฉพาะอาหารจําพวกแป้ ง  ในขณะท ีleptin 

ลดความอยากอาหารและเพิมการใช้พลังงานของร่างกาย  ระดับของฮอร์โมนทั งสองมีความเกียวข้องกับการ

นอนหลับ  เมือร่างกายนอนหลับไม่เพียงพอ ระดับ ghrelin จะเพิมขึน และระดับ leptin จะลดลง ทําให้เกิด

ความหิวและอยากอาหาร จึงเพิมความเสียงต่อการเป็นโรคอ้วน    

จากทีกล่าวมาจะเห็นได้ว่าการนอนทีเพียงพอมีความสําคัญอย่างยิงต่อสุขภาพ  เราจึงควรให้

ความสําคัญกับการนอน โดยพยายามเปลียนแปลงการใช้ช ีวิตในแต่ละวันให้มีเวลาพักผ่อนอย่างเพียงพอ   

จัดห้องนอนให้มีบรรยากาศชวนให้นอนหลับสบาย  เช่น ไม่ควรมีทีว ีโทรศัพท ์หรือคอมพิวเตอร์ในห้องนอน  

ปราศจากแสงและเสียงทีจะรบกวนการนอน   รับประทานอาหารเย็นทีมีแป้ งและนําตาลน้อย  ไม่ควรออก

กําลังกายอย่างหนักก่อนนอนอย่างน้อย 4-6 ชั วโมง  ทําจิตใจให้สงบและผ่อนคลาย  หลีกเลียงการทํา

กิจกรรมททีําให้ร่างกายและสมองตืนตัว จนไม่อยากนอนหรือนอนหลับยาก  ทําใจให้ปล่อยวาง  การสวด

มนต์ หรือนั งสมาธอิาจทําให้นอนหลับง่ายขึน   แต่ทั งนีไม่ได้หมายความว่า ถ้าอยากลดนําหนักก็ต้องนอนให้

มาก ๆ    การนอนมากจนเกินไปก็อาจทําให้นําหนักเพิมขึนได้ เนืองจากขาดการออกกําลัง  การเผาผลาญ

พลังงานลดลง   

การนอนหลับได้สนิทในระยะเลาทีเพียงพอ เป็นอีกสิงหนึงทชี่วยให้นําหนักลดลง  เมือนําหนักลด 

โรคภัยต่าง ๆ ก็จะลดลงด้วย   
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