
การเปลีย่นแปลงของน ้าหนกัตวัอาจท าใหเ้กดิความแปรปรวนไดเ้ชน่กนั  
Polycystic ovary syndrome (PCOS) 

ซึง่ในกรณีสว่นใหญ่เป็นพืน้ฐานของน ้าหนักเกนิและการสะสมของไขมนัในบรเิวณชอ่งทอ้ง 

อาจเป็นสาเหตุของการเกดิภาวะฮอรโ์มนแอนโดรเจนเกนิและท าใหเ้กดิภาวะไข่ไมต่ก [3] ในทางตรงกนัขา้ม 

มขีอ้สงัเกตวา่การลดน ้าหนักในสตรทีีม่ ีPCOS  

น้ันสามารถคนืสมดลุของฮอรโ์มนและการตกไข่ไดด้โีดยส่วนใหญ่ในกรณีส่วนใหญน่อกจากนี ้

โรคอว้นยงัมคีวามสมัพนัธอ์ย่างใกลช้ดิกบัการท าแทง้ เบาหวานขณะตัง้ครรภ ์ภาวะครรภเ์ป็นพษิ การผ่าตดัคลอด 

ภาวะครรภเ์ป็นพษิของทารกในครรภ ์และการเสยีชวีติของมดลูก  

โรคอว้นก่อนต ัง้ครรภม์คีวามสมัพนัธก์ ั

บความเสีย่งตอ่สุขภาพของเด็กในครรภม์ากขึน้ [6] 

อนัทีจ่รงิน ้าหนักกอ่นตัง้ครรภท์ีเ่พิม่เขา้ไปในน า้หนักทีไ่ดม้าระหว่างตัง้ครรภส์่งผลต่อความเป็นอยู่ทีด่ขีองทารกในครรภ ์

ตัง้แต่แรกเกดิและในชว่งปรกิ าเนิดจากการศกึษาแบบควบคมุกรณีศกึษาพบว่า 

ผูห้ญงิทีค่ลอดกอ่นก าหนดจะมคีวามเสีย่งทีจ่ะเป็นโรคอะนอเรก็เซยี เนอรโ์วซา มากขึน้ในชว่งอายุ 10 ถงึ 21 ปี  

น ้าหนักตวัยงัสามารถสง่ผลต่อผลลพัธข์องการรกัษา MAP [8] เน่ืองจากโรคอว้นมกัเกีย่วขอ้งกบั oligomenorrhea 

และ anovularity [9] มนัยงัเชือ่มโยงกบัความเป็นไปไดท้ีม่ากขึน้ทีจ่ะไมต่อบสนองตอ่การกระตุน้ดว้ย clomiphene 

citrate [10] และความเป็นไปไดท้ีม่ากขึน้ทีจ่ะหยุดวงจร PMA เน่ืองจากกลุม่อาการกระตุน้รงัไข่มากเกนิไป [11 ] 

และมกีารฟ้ืนตวัของไข่นอ้ยลงเมือ่สิน้สุดเทคนิค  

ผูห้ญงิทีทุ่กขท์รมานจากโรคอว้นสามาร 

ถชว่ยปรบัปรุงภาวะเจรญิพนัธุด์ว้ยการลดน ้าหนกัทีค่ 

วบคุมไดแ้ละการปรบัเปลีย่นวถิชีวีติ  

การลดน ้าหนักในผูป่้วยที ่มนี ้าหนักเกนิหรอืเป็นโรคอว้นควรไดร้บั 

การตรวจสอบอย่างใกลช้ดิโดยผูเ้ชีย่วชาญ 

เน่ืองจากพบในประชากรทั่วไปว่าผูห้ญงิทีสู่ญเสยีน ้าหนักตวั 10-15% 

เทยีบเท่ากบัไขมนัในรา่งกาย 30% จะเขา้สู่ภาวะหมดประจ าเดอืน [ 

1. ความสมัพนัธร์ะหว่างการออกก าลงักายกบัการใชช้วีติอยู่ประจ าและความเสีย่งของการเกดิโรคไดร้บัการบนัทึ

กไวเ้ป็นอย่างด ี[15] ตวัอย่างเชน่  

2. ผลกระทบเชงิบวกของกจิกรรมกฬีาทีด่ตี่อสุขภาพเป็นประจ าตอ่ระบบหวัใจและหลอดเลอืดและความสามารถใ

นการท าใหอ้วยัวะในรา่งกายสมบูรณเ์ป็นทีรู่จ้กักนัด ีดงัน้ันจงึส่งผลดตีอ่ภาวะเจรญิพนัธุด์ว้ย  

3. [16]พารามเิตอรส์ าคญัทีต่อ้งพจิารณาในการประเมนิน า้หนักตวัคอืดชันีมวลกาย (BMI) 

ซึง่ค านวณโดยใชสู้ตรเฉพาะและผลลพัธจ์ะแสดงเป็นตวัเลข: นอ้ยกว่า 18.5 หมายถงึน ้าหนักนอ้ย ระหว่าง 

18, 5 และ  

24.9 ถอืว่าปกต ิน า้หนักเกนิ 25 เกนิ 30 อว้น [17]ดงัทีไ่ดก้ลา่วไปแลว้ น ้าหนักตวั ขึน้อยู่กบัวถิชีวีติ โภชนาการ 

และการออกก าลงักายอย่างเครง่ครดั อาจสง่ผลกระทบอย่างมนัียส าคญัตอ่สุขภาพโดยทัว่ไป 

และโดยเฉพาะอย่างยิง่ตอ่การพฒันาของโรคหวัใจและหลอดเลอืด โรคเบาหวาน และภาวะมบุีตรยาก [18]  



จ าไดว่้าน ้าหนกัน้อยเกนิไปก็เกีย่วขอ้งกบัภ 

าวะมบุีตรยากอย่างไรก็ตาม การออกก าลงักายตอ้งไม่มากเกนิไป 

เพราะเมือ่พลงังานใชจ้า่ยเกนิปรมิาณพลงังานทีไ่ดร้บัในแต่ละวนั จะท าใหเ้กดิสมดลุพลงังานเชงิลบ 

ซึง่อาจสง่ผลต่อความสมดลุของฮอรโ์มนและการเปลีย่นแปลงการหลัง่ของฮอรโ์มน gonadotropin-releasing 

(GnRH) ท าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงในประจ าเดอืน วฏัจกัรและความแปรปรวน  

นอกจากนีย้งัพบว่ากจิกรรมทางกายทีฝึ่กโดยผูช้ายอย่างนอ้ยสามคร ัง้ตอ่สปัดาหจ์ะชว่ยปรบัปรุงพารามเิตอรข์องน ้าอสุ

จ ิ[20] อาหารเมดเิตอรเ์รเนียนและการปรบัปรุงอาณาเขตของอติาลอีาหารและสุขภาพ / โดย Francesca 

Tacconiประเพณี ความสนุกสนาน ฤดูกาล อาหารทีไ่ม่ด ีและพนัธุท์อ้งถิน่ 

น่ีคอืหลกัการส าคญับางประการทีส่นับสนุนอาหารเมดเิตอรเ์รเนียนค ้

นพบผลติภณัฑข์องเราอาหารเมดเิตอรเ์รเนียนต ัง้แ 

ต่ปี 2010 เป็นตน้มา มนัไดก้ลายเป็นส่วนหน่ึงของมรดกของยูเนสโกในฐานะสนิทรพัยท์ีไ่มม่ตีวัตนในการท าธรุกรรม 

มนัไดก้ลายเป็นอาหารทีไ่ดร้บัความนิยมมากทีส่ดุ ไม่เพยีงแต่โดยนักวจิยัและนักวทิยาศาสตรจ์ากทั่วทุกมุมโลก 

(ทีรู่อ้ยู่แลว้ตัง้แต่ชว่งทศวรรษ 1960) แต่ยงัรวมถงึประชาชนดว้ย นอกอติาลพียายามลอกแบบจ าลองอยา่งไรก็ตาม  

บ่อยคร ัง้ในฐานะคนวงใน ฉันตอ้งตอบค าถามนีว้า่ "แต่เพือ่ท าตามอาหารเมดเิตอรเ์รเนียน ฉนัควรกนิอะไรด"ี 

ค าตอบคอืไม่ใชอ่ย่างทีบ่างคนกลา้ Parmesan มะเขอืยาว 

ปลาทอดและขนมอบหวานทีค่ณุยายปรุงอย่างเขม้งวดทีบ่า้น  

1. พรีะมดิแห่งอาหารเมดเิตอรเ์รเนียนตอ้งจ าไวว้่าทีฐ่านของอาหารเมดเิตอรเ์รเนียนมอีาหารทีม่ตีน้ก าเนิดจากพชื

ซึง่รวมถงึธญัพชืไม่ขดัส ีผกั พชืตระกูลถัว่และผลไม ้พบไดน้อ้ยแต่ยงัคงมอียู่ ไดแ้ก ่ปลาและเนือ้สตัว ์

ผลไมแ้หง้  

2. และน ้ามนัมะกอกบรสิุทธิพ์เิศษ 

จากน้ันก็มปีลาและเนือ้ขาวและสุดทา้ยทีจ่ะสงวนไวส้ าหรบัวนัพเิศษหรอืวนัหยุดคอืของหวานและเนือ้แดงดงัน้ัน

การรบัปร 

3. ะทานอาหารทีไ่มไ่ม่รวมอาหารใด ๆ 

แต่เนน้ทีต่วัเลอืกทีห่ลากหลายทีโ่ตะ๊ซึง่ระบุความถีข่องการบรโิภคและปรมิาณทีก่ าหนดตามผลกระทบต่อสุขภ

าพ  

ดงัน้ันปิรามดิอาหารทีม่ชี ือ่เสยีง (รูป) ซึง่อาหารทีบ่รโิภคทุกว ั

นหรอืหลายคร ัง้ในระหว่างสปัดาหจ์ะถูกวางไวท้ีฐ่า 

นและอาหารทีส่งวนไวส้ าหรบัโอกาสหรอืวนัหยุดทีด่า้นบน  

ปิรามดิแห่งอาหารเมดเิตอรเ์รเนียน  

เสาหลกัของอาหารเมดเิตอรเ์รเนียนไม่เพยีงเท่าน้ัน 

เน่ืองจากวถิชีวีติแบบเมดเิตอรเ์รเนียนถอืเป็นวฒันธรรม 

สิง่ทีน่่าสนใจมากคอืการพบกบัความสนุกสนาน  

ความหลากหลายทางชวีภาพ ผลติภณัฑด์ัง้เดมิ กจิกรรมการกนิทีฐ่านของปิรามดิ 

สิง่นีท้ าใหเ้ราอยู่ตรงหนา้การไตรต่รองบางอย่าง: 

ประการแรกเกีย่วกบัความสนุกสนานแสดงใหเ้ห็นว่าการท าอาหารทีแ่นะน าอย่างเป็นระบบไม่เพยีงพอ  



แต่เราตอ้งม ัน่ใจว่ามือ้อาหารนัน้เป็น 

ชว่งเวลาแหง่การแบ่งปันและเปรยีบเทยีบกบัคนรอบขา้ง อาหารมกัเกีย่วขอ้งกบัอารมณ:์ 

อาหารสามารถท าใหเ้รารูส้กึเหมอืนเป็นเด็กอกีคร ัง้หรอืเป็นชว่งเวลาแห่งความสะดวกสบายในวนัทีเ่ครยีดและมเีหตุการ

ณส์ าคญัหรอืเป็นโอกาสในการพูดคุยกบัเพือ่น อาหารเมดเิตอรเ์รเนียน: 

ความหลากหลายทางชวีภาพประเด็นทีส่องเกีย่วกบัความหลากหลายทางชวีภาพ  

นั่นคอืความหลากหลายของสิง่มชีวีติ: ไม่มอีาหารใดทีต่อ้งหลกีเลีย่งโดยสิน้เชงิ  

ดงัน้ันจงึไม่มแีมแ้ต่อาหารทีจ่ะเป็นทีช่ ืน่ชอบของผูอ้ืน่เพราะดกีว่าและดงัน้ันจงึเป็นทีโ่ปรดปรานในการบรโิภคสิง่นีต้อ้งจ า

ไวเ้พราะผูบ้รโิภคโดยการเลอืกของเราเป็นตวัก าหนดความพรอ้มของผลติภณัฑใ์นตลาดและหากเราทุกคนตอ้งการอา

หารประเภทใดประเภทหน่ึง บรษิทั  

ผูผ้ลติเพือ่ตอบสนองความตอ้งการทีเ่พิม่ขึน้ก็จะเลอืกเฉพาะอาหารน้ันโดยเสยีผลติภณัฑอ์ืน่ ๆ . ในระยะยาว 

สิง่นีแ้ปลเป็นการสูญเสยีความหลากหลายเน่ืองจากอาหารอืน่ๆ ทีค่ลา้ยกบัอาหารทีเ่ลอืกจะไม่ถูกบรโิภคอกีตอ่ไป 

ดงัน้ันการผลติหรอืการเพาะปลกูจะหยุดลงสิง่ทีม่กัเกดิขึน้จากการเลอืกอาหารทีด่ทีีสุ่ดคอืการน าเขา้ผลติภณัฑใ์หม่ทีล่

งจอดบนช ัน้วางซปุเปอรม์ารเ์กต็และดงึดดูความสนใจของผูบ้รโิภค  

• ในขณะเดยีวกนัก็แยกอาหารทอ้ 

งถิน่ออกไปหลกัการพืน้ฐา 

นของอาหารเมดเิตอรเ์รเนียนประการ 

หน่ึงคอืการเพิม่ประส ิทธภิาพของผลติภณัฑใ์นทอ้งถิน่: 

จากมุมมองทางโภชนาการ  

• มนัเป็นขอ้ไดเ้ปรยีบเน่ืองจากอาหารทีเ่ตบิโต 

และบรโิภคใน พืน้ทีเ่ดยีวกนัมรีายละเอ ี

ยดทางประสาทสมัผสัทีด่ ีกว่าเน่ืองจ ากไมไ่ดอ้ยู่ภายใต ้สูก่ารอนุรกัษ ์รุกราน ขนสง่ 

และเป็นอาหารทีส่ามารถก าหนดไดว้า่เป็น "อาหารทีส่รา้งขึน้เป็นพเิศษ"  

• เพือ่การรบัประทานอาหารของราษฎรทีอ่าศยัอยู่ทีน่ั่น 

อาณาเขตมผีลกระทบต่ออาหารเมดเิตอรเ์รเนียนมากแค่ไ 

หน?ดนิแดนของเราตอ้งขอบคณุสภาพอากาศแบบเมดเิตอรเ์ 

• รเนียนทีเ่ป็นแหล่งของผลติภณัฑอ์าหารต่างๆ ทีม่าจากพชื: ซเีรยีลและพชืตระกูลถัว่ 

แต่เหนือสิง่อืน่ใดคอืผกัและผลไม ้

น่ีหมายความว่าอาหารเหลา่นีส้ าหรบัผูท้ีอ่าศยัอยู่ในดนิแดนเหล่านีจ้ะตอ้งบรโิภคทุกวนัอกีแงมุ่มหน่ึงทีจ่ าไดใ้น

อาหารเม 

ดเิตอรเ์รเนียนมคีวามเชือ่มโยงกบักจิกรรมการกนิ: อาหารมบีทบาทส าคญัในพืน้ทีท่างวฒันธรรม 

เทศกาลและงานเฉลมิฉลอง น าผูค้นทุกวยัและทุกชนช ัน้ทางสงัคมมารวมกนั 

งานฝีมอืและการผลติภาชนะส าหรบัการขนส่ง การจดัเก็บ และการบรโิภคอาหาร รวมทัง้จานเซรามกิและแกว้ 

รวมอยู่ในพธิกีรรมอาหารวธิกีารปรุงอาหารและการเตรยีมอาหาร การเลอืกเครือ่งปรุงรสหรอืเครือ่งเทศ  

แต่ยงัรวมถงึประเภทของวสัดุทีใ่ชเ้พือ่การอนุรกัษ ์ 

ลว้นส่งผลตอ่ผลลพัธส์ุดทา้ยของอาหาร ความส าคญัของประเพณีในอาหารเมดเิตอรเ์รเนียนการหว่าน การเก็บเกีย่ว 

และการปฏบิตัทิ ัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกบังานของแผน่ดนิ ไม่เพยีงแต่เป็นแหล่งท่องเทีย่วของชาวบา้นเท่าน้ัน 



แต่ยงัมทีกัษะและกลยุทธม์ากมายทีไ่ดร้บัการจดสทิธบิตัรมาเป็นเวลาหลายศตวรรษซึง่ยงัคงไดร้บัการพสิูจนว์่ามปีระสทิ

ธภิาพในปัจจบุนัและมคีวามส าคญัตอ่รสชาตแิละคุณค่าทางโภชนาการของ สนิคา้สุดทา้ย. . 


