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Masalah kegemukan mengundang pelbagai komplikasi perubatan. – Gambar hiasan 

Malaysia kini boleh dikategorikan sebagai sebuah ‘negara gemuk’ di Asia Tenggara dan 

mempunyai kadar obesiti antara yang tertinggi di Asia.  

Individu yang mempunyai indeks jisim badan (BMI) melebihi 35 kg/m² dikategorikan 

sebagai obes manakala mereka yang mempunyai BMI antara 25 kg/m² dianggap mempunyai 

berat badan berlebihan.  

Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) menyatakan bahawa obesiti merupakan salah satu 

daripada 10 penyakit yang berisiko tinggi di seluruh dunia khususnya di negara-negara 

sedang membangun seperti Malaysia. 

Kajian Kesihatan dan Morbiditi Kebangsaan yang dilakukan oleh Kementerian Kesihatan 

pada 2018 pula mendapati seramai 5.5 juta rakyat Malaysia mengalami masalah obesiti dan 

jumlahnya didapati meningkat setiap tahun. 



     

Jaga pemakanan dan amalkan diet seimbang bagi mengelak obesiti. 

Selain itu, kajian yang diterbitkan dalam International Journal of Environmental Research 

and Public Health pada tahun 2010 menyatakan bahawa punca yang tidak obesiti adalah 

genetik.  

Lebih membimbangkan, ibu bapa yang obes dan gemuk berkemungkinan besar mempunyai 

anak-anak yang menghadapi masalah kesihatan yang sama. 

Perunding Kanan Pediatrik dan Endokronologi Pusat Pakar Universiti Malaya (UMSC), 

Profesor Madya Dr Muhammad Yazid Jalaludin berkata, kanak-kanak yang mempunyai ibu 

atau bapa yang gemuk berdepan empat atau lima kali ganda risiko untuk mengalami obesiti. 

Mungkin ramai yang kurang mengetahui bahawa obesiti juga merupakan antara punca utama 

kematian. Perkara ini dinyatakan oleh Richard Peto, pensyarah epidemiologi dan statistik 

perubatan di Universiti Oxford, England.  

Beliau berkata, statitistik menunjukkan obesiti menduduki tangga kedua bagi punca utama 

kematian pada usia muda di Amerika Syarikat manakala tabiat merokok pula berada di 

tangga pertama. 



Sabda Rasulullah SAW daripada Aisyah RA yang bermaksud, “Bala yang pertama sekali 

berlaku kepada umat ini sesudah kepergian Nabi SAW adalah kekenyangan perut, sebab 

apabila sesuatu kaum kenyang perutnya, gemuk badannya, lalu akan lemahlah hatinya dan 

akan bermaharajalela syahwatnya.” (Hadis riwayat Bukhari) 

Jadi, makanlah mengikut sukatan yang telah ditetapkan oleh WHO agar kesihatan badan 

terjamin serta terhindar daripada obesiti dan penyakit berbahaya yang lain.  

 

  

 


