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บทคัดย่อ
การงดอาหารเป็นช่วงเป็นรูปแบบการแบ่งเวลารับประทานอาหาร ที่จัดเวลาการรับประทานอาหารสลับกับ การงด
อาหารเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 12 ชั่วโมงขึ้นไป โดยไม่ได้ระบุชนิดอาหารที่ควรรับประทานหรืองดชัดเจน การงดอาหารเป็นช่วง
มีหลายรูปแบบ เช่น งดอาหาร 16 ชั่วโมงต่อวัน งดอาหารวั นเว้นวัน งดอาหาร 2 วันต่อสัปดาห์ เป็นต้น ผลจากการทำให้
ร่างกายขาดดุลพลังงานในช่วงที่ร่างกายงดอาหาร ร่างกายจะเผาผลาญพลังงานทีส่ ะสมในร่างกายจึงลดน้ำหนักลงได้ ปัจจุบัน
จึงมีผู้บริโภคให้ความสนใจทำการงดอาหารเป็นช่วงกันอย่างแพร่หลาย อย่างไรก็ตามการงดอาหารเป็นช่วงอ าจก่อให้เกิด
อาการไม่พึงประสงค์ ได้แก่ อ่อนเพลีย มึนงง เหนื่อยล้า กระสับกระส่ายจากภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ เสี่ยงต่อการขาดน้ำและ
สารอาหารหากรับประทานอาหารไม่เพียงพอ เป็นต้น นอกจากนี้อาจประสบปัญหาความต่อเนื่องในการปฏิบัติตามแผนเวลา
การบริโภคอาหารที่กำหนดไว้ ผู้ที่ มีความต้องการควบคุมน้ำหนักด้วยการงดอาหารเป็นช่วงจึงควรประเมินพฤติกรรมการ
ดำเนินชีวิต นิสัยการรับประทานอาหาร และตรวจสุขภาพร่างกายของตนเองภายใต้การดูแลของบุคลากรทางการแพทย์
ตั ้ ง แต่ ก่ อนเริ ่ ม ปฏิ บ ั ต ิ และมี การตรวจเป็ น ระยะ รวมถึ ง มี การออกกำลั ง กายร่ ว มด้ ว ยเพื ่ อการควบคุ มน้ ำ หนั กอย่ า งมี
ประสิทธิภาพและให้ผลที่ดีในระยะยาว
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บทนำ
โรคอ้วน คือ โรคที่เกิดจากร่างกายได้รับพลังงานมากเกินกว่าพลังงานที่ใช้ไป ทำให้ร่างกายมีการสะสมปริมาณ
ไขมันมากกว่าปกติ ค่าดัชนีมวลกาย ปริมาณไขมันทั้งหมดในร่างกายและไขมันในช่องท้อง (abdominal fat) ที่มากขึ้น
สัมพันธ์กับการเพิ่มความเสี่ยงการเกิดกลุ่มอาการเมแทบอลิกและโรคเรื้อรังต่าง ๆ เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง โรค
ไขมันเกาะตับ โรคนิ่วในถุงน้ำดี โรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง โรคข้ออักเสบ เป็นต้น1 แนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคอ้วนจะ
เริ่มจากการการซักประวัติ ตรวจร่างกาย ประเมินความเสี่ยงของโรคร่วม และพิจารณาวางแผนการรักษาน้ำหนักให้เหมาะสม
กับผู้ป่วยแต่ละราย ทั้งนี้การควบคุมอาหาร การออกกำลังกายร่วมกับการปรับพฤติกรรมเป็น 3 วิธีหลักที่สำคัญในการรักษา
โดยทั่วไปจะกำหนดเป้าหมายของการลดน้ำหนักให้ได้ร้อยละ 5-10 จากน้ำหนักเริ่มต้นที่เกินกว่าเกณฑ์ภายในระยะเวลา 6
เดือน ด้วยอัตราการลด 0.5-1.0 กิโลกรัมต่อสัปดาห์และรักษาให้น้ำหนักตัวคงที่ ไม่ให้น้ำหนักที่ลดลงไปแล้วเพิ่มกลับมาอีก 2
การลดน้ำหนักดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อร่างกายได้รับพลังงานจากอาหารน้อยกว่าการใช้พลังงานของร่ างกายอย่างน้อย
500 – 1,000 กิโลแคลอรีต่อวันต่อเนื่องกันและยังได้สารอาหารที่จำเป็นต่อการทำงานของร่างกายอย่างครบถ้วน หลักการ
ข้ า งต้ น เรี ย กว่า การจำกั ด พลั งงานที ่ไ ด้ รั บแบบต่ อเนื่ อง (continuous calorie restriction หรื อ continuous energy
restriction) อย่างไรก็ตาม การจำกัดปริมาณพลังงานที่ได้รับจะต้องลดการรับประทานอาหารอย่างต่อเนื่องกันทุกวัน อาจทำ
ให้หลายคนไม่สามารถปฏิบัติตามได้ มีรายงานวิจัยระบุว่าผู้ที่ถูกจำกัดปริมาณพลังงานจากอาหารจะมีความร่วมมือในการ
ปฏิบัติตามแผนการรับประทานอาหารได้ดีเมื่อบุคคลดังกล่าวมีแรงจูงใจในการลดน้ำหนักร่วมกับการได้รับอาหารทุกมื้อจาก
ผู้วิจัยหรือผู้ดูแล (มิใช่จัดหาด้วยตนเอง)3 ซึ่งอาจไม่สามารถทำได้ในชีวิตจริง ดังนั้น ปัจจุบันจึงมีความนิยมการลดน้ำหนักแนว
ใหม่ด้วยการรับประทานอาหารรูปแบบต่าง ๆ ที่ยังคงจำกัดพลังงานที่ได้รับจากอาหารและเพิ่มความร่วมมื อในการปฏิบัติ

การงดอาหารเป็นช่วง
การงดอาหารเป็นช่วงหรือ intermittent fasting (IF) หรือ intermittent calorie restriction (ICR) เป็นรูปแบบ
การแบ่งเวลารับประทานอาหาร ที่จัดการรับประทานอาหารสลับกับการงดอาหารเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 12 ชั่วโมงขึ้นไป 4-5
โดยไม่ได้ระบุชนิดอาหารที่ควรรับประทานหรืองดชัดเจน ไม่มีการระบุสัดส่วนการรับประทานสารอาหารที่ให้พลังงานทั้ง
คาร์โบไฮเดรต โปรตีนและไขมัน ไม่จำกัดเมนูอาหารที่รับประทาน แต่อาศัยวินัยของแต่ละบุคคลในการบริโภคให้เป็นบาง
เวลาตามตารางที่กำหนดไว้ การงดอาหารเป็นช่วงนั้นเน้นที่เวลาเป็นสำคัญ
การแบ่งเวลาตามแนวทางการงดอาหารเป็นช่วง สามารถแบ่งได้เป็น 2 ช่วงเวลาหลัก ดังนี้4-10
1. ช่วงเวลาที่รับประทานอาหาร แยกการปฏิบัติเป็น 2 แนวทางย่อย ได้แก่
1.1 การรับประทานโดยไม่จำกัดพลังงานที่ได้รับแต่ให้รับประทานตามความรู้สึกว่าพออิ่มก็หยุดรับประทาน
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1.2 การรับประทานตามเป้าหมายพลังงานที่วางแผนไว้ เช่น รับประทานอาหารให้ได้พลังงานเท่ากับพลังงานที่
ร่างกายต้องการต่อวัน หรือ รับประทานให้ได้พลังงานร้อยละ 125-150 ของพลังงานที่ร่างกายต้องการต่อวัน (เพิ่มพลังงานที่
ได้รับมากกว่าปกติร้อยละ 25-50) เป็นต้น
2. ช่วงเวลาที่งดอาหาร แยกการปฏิบัติเป็น 2 แนวทางย่อยอีกเช่นกัน ได้แก่
2.1 งดรับประทานอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดที่ให้พลังงาน งานวิจัยอาจเรียกกลุ่มนี้ว่า water-only fasting
โดยดื่มน้ำเปล่าเพียงอย่างเดียวอย่างน้อยวันละ 2.5 ลิตร10 เพื่อป้องกันร่างกายขาดน้ำ แต่ในเชิงปฏิบัติ อาจดื่มชา กาแฟ น้ำ
ต้มสมุนไพรที่ไม่ให้พลังงานเลยได้ สำหรับสารให้ความหวานแทนน้ำตาล เช่น ซูคราโลส แอสปาแตม หญ้าหวาน เป็นต้น อาจ
พออนุโลมให้รับประทานได้เล็กน้อย แม้จะมีรายงานที่ให้ผลขัดแย้งกันอยู่บ้างเกี่ยวกับผลของการบริโภคอาหารที่แต่งรสด้วย
สารให้ความหวานแทนน้ำตาลกับการควบคุมน้ำหนัก11
2.2 รับประทานอาหารได้แต่เพียงเล็กน้อย ในช่วงการงดอาหารตามแนวทางนี้ สามารถรับประทานอาหารได้ใน
ปริมาณเล็กน้อย โดยอาหารที่รับประทานในช่วงเวลานี้คิดเป็นพลังงานไม่เกินร้อยละ 25 ของพลังงานที่ร่างกายต้องการต่อ
วัน หรือบางการศึกษาอาจจะกำหนดไปเลยว่า ในช่วงงดอาหารนั้น ผู้หญิงสามารถได้รับพลังงานไม่เกิน 500 กิโลแคลอรีต่อ
วัน ผู้ชายสามารถได้รับพลังงานไม่เกิน 600 กิโลแคลอรีต่อวัน ซึ่งเป็นลักษณะของอาหารพลังงานต่ำมาก (very low calorie
diet; VLCD) เป็นต้น
จะเห็นได้ว่า การงดอาหารเป็นช่วงนั้นมีคำจำกัดความของการบริโภคในช่วงเวลาที่รับประทานอาหารและงดอาหาร
ที่หลากหลาย รวมถึงยังมีรูปแบบการจัดระยะเวลารับประทานและงดอาหารแตกต่างกันด้วย ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 รูปแบบของการงดอาหารเป็นช่วง4-10
รูปแบบของ IF

ความถี่

รายละเอียด*

Time restricted
fasting
ตัวอย่าง

ทุกวัน

กำหนดระยะเวลาที่ให้รับประทานอาหารได้ของแต่ละวันไม่เกิน 12 ชั่วโมง ส่วน
เวลาที่เหลือให้งดอาหาร
งดอาหาร 12 ชั่วโมงและรับประทานอาหารได้ 12 ชั่วโมง ลักษณะนีค้ ่อนข้าง
ใกล้เคียงกับการบริโภคอาหาร 3 มื้อ แค่ยืดระยะเวลาช่วงงดอาหารให้นานขึ้น เช่น
รับประทานมื้อเช้าตอน 6.00 น. และรับประทานมื้อเย็นให้เสร็จไม่เกิน 18.00 น.
งดอาหาร 16 ชั่วโมงและรับประทานอาหารได้ 8 ชั่วโมง เช่น ให้รับประทานอาหาร
ได้ในช่วงเวลา 10.00 – 18.00 น. เป็นต้น เวลาที่เหลือให้งดอาหาร
งดอาหาร 20 ชั่วโมงและรับประทานอาหารได้ 4 ชั่วโมง เช่น กำหนดให้รับประทาน
อาหารได้ช่วงเวลา 10.00 – 14.00 น. เป็นต้น เวลาที่เหลือให้งดอาหาร
งดอาหาร 23 ชั่วโมงและรับประทานอาหารได้เพียง 1 ชั่วโมงต่อวันเท่านั้น
การปฏิบัติตนของพระสงฆ์จัดว่าคล้ายการงดอาหารเป็นช่วงลักษณะหนึ่ง ที่ ฉัน
อาหารได้ตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนถึงเที่ยง (ประมาณ 6 ชั่วโมง) ช่วงเวลาที่เหลือให้
งดหรืออนุโลมเฉพาะน้ำปานะ หรือการศีลอดของชาวมุสลิม (เดือนรอมฎอน) ก็มี
ลักษณะคล้าย time restricted fasting แบบ 12:12 คือ งดการบริโภคตั้งแต่ช่วง
พระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกดิน ช่วงเวลาที่เหลือจึงจะรับประทานอาหารได้
กำหนดช่วงรับประทานหรืองดอาหารให้สอดคล้องกับเวลาของนาฬิกาชีวภาพ
(circadian rhythm) ของร่ า งกาย เช่ น จำกั ด การรั บ ประทานอาหาร ให้ มี
ระยะเวลา 8 ชั่วโมงของช่วงกลางวัน เช่น 7.00-15.00 หรือ 9.00-17.00น. และ
เริ่มงดอาหารเมื่อพระอาทิตย์ตกดิน
รับประทานอาหารสลับกับงดอาหาร เป็นระยะเวลาห่างกัน 24 ชั่วโมง เช่น อาจ
เริ่มงดอาหารตอน 12.00 น. ของวันนี้ แล้วจะเริม่ รับประทานอาหารได้อีกครั้งตอน
12.00 น. ของวันพรุ่งนี้ สลับกันไป
กำหนดให้ในแต่ละสัปดาห์มีวันที่งดอาหารทั้งวัน 1-2 วัน โดย 2 วันดังกล่าวอาจจะ
เป็นวันที่ติดกันหรือไม่ก็ได้ (มีระยะเวลาที่งดอาหารเท่ากับ 24 หรือ 48 ชั่วโมง)
ส่วนอีก 5-6 วันที่เหลือให้รับประทานอาหารได้

12:12

16:8
20:4
23:1
religious fasting

circadian
intermittent
fasting
Alternate day
fasting

วันเว้นวัน

Periodic fasting

งดอาหาร 1-2 วันต่อ
สัปดาห์

* คำจำกัดความของการปฏิบัติตัวในช่วงเวลาที่รับประทานอาหารและงดอาหารระบุไว้ดังเนื้อหาข้างต้น
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หลักการลดน้ำหนักโดยการงดอาหารเป็นช่วง
การงดอาหารเป็นช่วงสามารถลดน้ำหนักได้ โดยมีหลายกลไกด้วยกัน ดังนี้
1. การสูญเสียน้ำออกจากร่างกาย
เมื่อมีการงดอาหารต่อเนื่องตั้งแต่ 12 ชั่วโมงขึ้นไป ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำลง ตับอ่อนจะตอบสนองโดยการ
ลดการหลั่งอินซูลินและเพิ่มการหลั่งกลูคากอน กระตุ้นการสลายไกลโคเจนที่สะสมในตับมาใช้เป็นพลังงาน โดยไกลโคเจน 1
กรัม จะมีน้ำสะสมอยู่ด้วยประมาณ 3 กรัม ดังนั้นการสลายไกลโคเจนทำให้ร่างกายสูญเสียน้ำและส่งผลให้น้ำหนักตัวลดลง
อย่างรวดเร็วในช่วงต้นของการเริ่มงดอาหารเป็นช่วง
2. เพิ่มการสลายไขมัน
กรณีที่งดอาหารนานกว่า 12 ชั่วโมง หรือมีการออกกำลังกายร่วมด้วย ร่างกายจะต้องการใช้พลังงานมากขึ้น จึงเริ่ม
มีการสลายไตรกลีเซอไรด์ในเนื้อเยื่อไขมันเป็นกรดไขมันอิสระที่จะได้เป็น acetyl coenzyme A (acetyl-CoA) ที่จะสลายให้
พลังงานในปริมาณมากต่อไป ปฏิกิริยาดังกล่าวจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะเริ่มมีการรับประทานอาหารอีกครั้ง
3. ลดพลังงานทั้งหมดที่ร่างกายได้รับต่อวัน
ในสภาวะที่บุคคลตระหนักถึงตารางเวลาการรับประทานอาหารว่าต้องจัดเวลาการรับประทานอาหารสลับกับการ
งดอาหาร ทำให้เกิดความระมัดระวังและเลือกบริโภคมากขึ้น หากเกิดสภาวะที่ร่างกายขาดดุลพลังงาน 3,500 -7,000 กิโล
แคลอรีต่อสัปดาห์ ก็จะทำให้น้ำหนักลดลงได้ 0.5-1.0 กิโลกรัม
4. รักษาระดับการเผาผลาญพลังงานของร่างกาย
การจำกัดพลังงานที่ร่างกายได้รับต่อวันเท่า ๆ กัน ทุกวันต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลาหนึ่ง ร่างกายจะพยายามปรับ
ระดับการเผาผลาญพลังงานให้ลดลง นอกจากนี้ หากไม่มีการออกกำลังกายร่วมด้วย ร่างกายจะสูญเสียมวลกล้ามเนื้อที่เป็น
อวัยวะสำคัญในการใช้พลังงาน ยิ่งทำให้อัตราการเผาผลาญพลังงานของร่างกายลดลงจนเข้าสู่สมดุลใหม่ มีรายงานพบว่าการ
งดอาหารเป็นช่วงสั้น ๆ ไม่เกิน 48 ชั่วโมง ทำให้คงระดับการเผาผลาญพลังงานของร่างกายให้ใกล้เคียงกับก่อนเริ่มทำ และมี
แนวโน้มจะลดมวลไขมันได้โดยไม่กระทบต่อมวลกล้ามเนื้อมากนัก 12-13 แต่การอดอาการเป็นช่วงก็ไม่ได้ทำให้ร่างกายเผา
ผลาญพลังงานได้มากกว่าวิธีลดน้ำหนักอื่น ๆ ด้วยเช่นกัน สิ่งสำคัญคือควรทำร่วมกับการออกกำลังกายแบบ resistant
training อย่างเหมาะสมเพื่อรักษามวลกล้ามเนื้อ
รายงานการวิจัยทางคลินิกเกี่ยวกับประสิทธิภาพและความปลอดภัยของการใช้วิธีการงดอาหารเป็นช่วงเพื่อลด
น้ำหนักในผู้ใหญ่มีมากมาย มีบทความทบทวนวรรณกรรมและวิเคราะห์อภิมานตีพิมพ์หลายฉบับและให้ผลแตกต่างกัน
เนื่องจากการงดอาหารเป็นช่วงมีหลายรูปแบบ กำหนดระยะเวลาและขนาดการจำกัดพลังงานที่บริโภคแตกต่างกัน ลักษณะ
ประชากรของแต่ละการศึกษาก็แตกต่างกัน ทั้งที่เป็นอาสาสมัครสุขภาพดี ผู้ที่มีน้ำหนักเกิน ผู้ป่วยโรคอ้วนและโรคต่าง ๆ
สถานที่ที่ทำการศึกษามีทั้งที่ทำในสถานพยาบาลและในชุมชน อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลสนับสนุนเพียงพอว่า
การอาหารเป็นช่วงรูปแบบใดให้ผลดีที่สุดในการลดน้ำหนัก หรือควรปฏิบัติตามตารางการงดอาหารเป็นช่วงในระยะเวลา
เท่าใดจึงจะปลอดภัย แต่ผลการวิจัยที่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน คือ ผู้ใหญ่ที่มีน้ำหนักเกินหรือเป็นโรคอ้วน ได้ประโยชน์จาก
การงดอาหารเป็นช่วงในแง่ของการลดน้ำหนัก (ประมาณร้อยละ 1-8 จากน้ำหนักเริ่มต้น เมื่องดอาหารเป็นช่วง 8-24
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สัปดาห์) มีความยาวเส้นรอบเอวที่ลดลง ลดความเสี่ยงการเกิดภาวะดื้อต่ออินซูลิน โรคเบาหวานประเภทที่ 2 โรคกลุ่มอาการ
ทางเมแทบอลิก โรคหัวใจและหลอดเลือดและโรคข้ออักเสบต่าง ๆ ได้ 5, 7-10, 12, 14-15 ซึ่งก็ให้ผลคล้ายกับการควบคุมน้ำหนัก
ด้วยวิธีอื่น ๆ งานวิจัยในปัจจุบันและอนาคตจะศึกษาเกี่ยวกับผลของการงดอาหารเป็นช่วงต่อการชะลอการเกิดอัลไซเมอร์
ลดความเสี่ยงการเกิดมะเร็ง ชะลอวัย อายุยืนยาวและโรคเรื้อรังอื่น ๆ9, 16-17 ซึ่งควรติดตามผลการวิจัยต่อไป

ข้อควรระวังและอาการไม่พึงประสงค์ของการงดอาหารเป็นช่วง10, 18-20
การวิจัยในอาสาสมัครสุขภาพดีที่มีน้ำหนักตัวปกติ ผู้ที่มีน้ำหนักเกิน ผู้ใหญ่โรคอ้วน รายงานอาการไม่พึงประสงค์ที่
เกิดขึ้นในช่วงงดอาหารเป็นอาการที่ไม่รุนแรง ได้แก่ อาการปวดศีรษะ คลื่นไส้ เหนื่อยง่าย หงุดหงิดง่าย ใจสั่น ขาดสมาธิ
กระสับกระส่ายจากผลของระดับน้ำตาลในเลือดต่ำโดยเฉพาะช่วงแรกของการเริ่มงดอาหาร มีรายงานอาการนอนไม่หลับ
ปวดหลัง ปวดท้อง อาหารไม่ย่อย อาเจียน ท้องผูก ท้องเสีย ความดันโลหิตเปลี่ยนแปลงได้ อาจมีความดันโลหิตสูงหรือต่ำ
จากค่าปกติ ระวังการขาดน้ำและสารอาหาร ระดับเกลือแร่ต่าง ๆ ในร่างกายอาจขาดความสมดุลในบางรายที่งดอาหารแบบ
สุดโต่งหรือเลือกรับประทานอาหารที่ไม่เหมาะสม สำหรับอาการไม่พึงประสงค์รุนแรง คือ การเกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ
และวูบหมดสติได้ ดังนั้น การงดอาหารเป็นช่วงอาจเป็นอันตรายต่อผู้ที่มีปัญหาสุขภาพหรือผู้ที่อยู่ในภาวะต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1. หญิงตั้งครรภ์ หญิงที่วางแผนจะมีบุตร หญิงให้นมบุตรและเด็กวัยกำลังเจริญเติบโตซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้ต้องการ
พลังงานและสารอาหารเพื่อเหตุผลเฉพาะวัย
2. ผู้ที่มีระดับน้ำตาลในเลือดแปรปรวน หรือผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ ำตาลได้ดีนัก
เสี่ยงต่อระดับน้ำตาลในเลือดต่ำหรือสูงรุนแรง อาจเกิดภาวะช็อก หมดสติได้ ดังนั้นหากคนกลุ่มนี้ต้องการทำ intermittent
fasting ควรอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ เภสัชกร นักกำหนดอาหารและโภชนากรอย่างใกล้ชิด เนื่องจากอาจมีความจำเป็น
ในการปรั บ เปลี ่ ย นการใช้ ย าลดน้ ำ ตาลในเลื อ ดกลุ ่ ม insulin secretagogues และการฉี ด อิ น ซู ล ิ น ตามรู ป แบบของ
intermittent fasting ที่เลือกปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย
3. ผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบไหลเวียนเลือด เช่น ความดันโลหิตต่ำหรือสูงกว่าปกติและไม่สามารถควบคุมได้ด้วยยา
ผู้ป่วยโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ โรคหัวใจล้มเหลว เป็นต้น
4. ผู้ที่กำลังมีพฤติกรรมการรับประทานอาหารผิดปกติรุนแรง หรือมีประวัติของพฤติกรรมดังกล่าว เช่น anorexia
nervosa, bulimia nervosa เนื่องจากการงดอาหารเป็นช่วงอาจทำให้ พฤติกรรมการกินผิดปกตินั้นกลับมาเป็นอีกครั้งและ
ทำให้เกิดภาวะทุพโภชนาการที่รุนแรงได้ ยังหมายความรวมถึงผู้ที่มีความผิดปกติทางจิตและผู้ที่ความจำบกพร่องอีกด้วย
5. ผู้ที่มีความผิดปกติของการใช้สารอาหารที่ให้พลังงาน เช่น ผู้ป่วยที่ไม่สามารถสร้างหรือสลายไกลโคเจนได้
(glycogen storage disease ประเภทต่าง ๆ) ผู้ที่ขาดเอนไซม์ชนิดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสลายไขมัน นอกจากนี้ยังรวมไป
ถึงผู้ป่วยโรคตับแข็ง ผู้สูงอายุที่รับประทานอาหารได้น้อย ผู้ป่วยโรคมะเร็งที่น้ำหนักลด ผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการย่อยและการ
ดูดซึมสารอาหารและผู้ที่มีภาวะทุพโภชนาการจากสาเหตุต่าง ๆ
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6.ผู้ที่มีโรคทางระบบทางเดินอาหาร เช่น กรดไหลย้อน โรคกระเพาะ กลุ่มอาการลำไส้แปรปรวน เป็นต้น จาก
ลักษณะของ intermittent fasting ที่มีระยะเวลาการงดอาหารที่นานกว่าการรับประทานอาหาร 3 มื้อตามปกติ อาจทำให้
อาการดังกล่าวทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น หรือจำเป็นต้องได้รับยารักษา
ปัญหาการขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติตามรูปแบบการงดอาหารเป็นช่วงเป็นอุปสรรคหนึ่งในการลดน้ำหนัก
เนื่องจากกิจกรรมหรือเทศกาลพิเศษในช่วงเวลางานเลี้ยงสังสรรค์ การเข้าสังคม การเดินทางไกลอาจทำให้ปฏิบัติตามเวลา
การรับประทานและงดอาหารที่กำหนดไว้ได้ยาก อย่างไรก็ตาม จากรายงานการวิจัยที่ผ่านมา หากผู้ปฏิบัติทำตามวิธีที่ถูกต้อง
อย่างต่อเนื่อง เลือกรับประทานอาหารให้ครบทั้ง 5 หมู่ โดยเลือกคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน เช่น ข้าวกล้อง ธัญพืชไม่ผ่านการขัด
สี ผักผลไม้ โปรตีนคุณภาพจากพืชและสัตว์ ดื่มน้ำอย่างเพียงพอ มีการตรวจร่างกายและได้รับการดูแลโดยบุคลากรทาง
การแพทย์ ส่วนใหญ่ก็สามารถลดน้ำหนักด้วยวิธีการทำ intermittent fasting ได้อย่างปลอดภัย และได้ประโยชน์ต่อสุขภาพ
เช่นเดียวกับการควบคุมน้ำหนักด้วยวิธีอื่น

สรุป
การงดอาหารเป็นช่วงเป็นทางเลือกหนึ่งของผู้บริโภคที่ต้องการควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในช่วงปกติ หรือเป็นอีกวิธีหนึ่ง
ในการลดน้ำหนักสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักเกินหรือโรคอ้วน โดยให้ผลลดน้ำหนักไม่แตกต่างจากการจำกัดพลังงานที่ได้รับ
แบบต่อเนื่องทุกวัน เพียงแต่การงดอาหารเป็นช่ วงมีลักษณะเด่นที่กำหนดเฉพาะเวลารับประทานและงดอาหาร แต่ไม่จำกัด
ชนิดอาหารที่รับประทานจึงทำให้ปฏิบัติตามได้ง่าย ปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่ารูปแบบการงดอาหารเป็นช่วงแบบใดที่มี
ประสิทธิภาพสูงสุดในการลดน้ำหนัก จึงควรเลือกรูปแบบที่สอดคล้องกับพฤติกรรมการดำเนินชีวิตร่วมกับประวัติทางสุขภาพ
ของแต่ละคนเป็นหลัก สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่มีผู้ป่วยในความดูแลสนใจที่จะปฏิบัติตามการงดอาหารเป็นช่วง ควร
ทวนสอบโรคประจำตัว รายการยาของผู้ป่วย สอบถามประวัติการบริโภคอาหารและออกกำลังกาย พื้นฐานอารมณ์และ
สุขภาพจิตของผู้ป่วย ก่อนพิจารณาข้อควรระวังและข้อห้ามใช้ จึงจะให้คำแนะนำ วางแผนการบริโภคอาหารร่วมกับการออก
กำลังกาย และอาจพิจารณาปรับเปลี่ยนการใช้ยาบางรายการเพื่อป้องกันการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ต่อผู้ป่วย
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