ไขมั นในเลือดสูง แม้ผอมหุ ่นเพรียว .. ทําไม ??
รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.ศรีจ ั นทร์ พรจิ ราศิ ลป์
ภาควิ ชาเภสั ชวิ ทยา คณะเภสั ชศาสตร์มหาวิ ทยาลั ยมหิ ดล
(สอบทานความสมบูรณ์และถู กต้อง : รศ.ดร.ภก.ศุภโชค มั งมูล)
คงมีหลายคนทีรูปร่างสวยเพรียว หรือ ผอม แต่เมือตรวจร่างกายพบว่ามีไขมั นในเลือดสูง ทําให้
สงสั ยว่า ตรวจผิดหรือเปล่า มั นไม่น่าเป็นเช่นนี ผู้เขี ยนอยากเรียนว่าคนทีรูปร่างสวยเพรียว หรือ
ผอมก็มไี ขมั นในเลือดสูงได้ … ทําไมถึงเป็ นเช่นนั น ???
ก่อนอืนขอทําความเข้าใจกั บท่านผู้อ่านว่า การทเราบอกว่
ี
าคนๆหนึงมีรูปร่างสวยเพรียว หรือ
ผอมนั น เรามองจากรูปลั กษณ์ภายนอกและประเมินด้วยสายตาว่าคนๆนั นมีไขมั นที สะสมอยู่ใต้
ผิ วหนังในส่วนต่างๆ ของร่างกายไม่มาก แต่ไขมั นในเลือดเป็นส่วนของไขมั นทีละลายอยู่ในกระแส
เลือด เป็นคนละส่วนกั บไขมั นที สะสมอยู่ใต้ผ ิวหนังตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย ฉะนั นคนอ้วนจึงไม่
จําเป็นต้องมีไขมั นในเลือดสูงเสมอไป และ คนผอมก็อาจจะมีไขมั นในเลือดสูง ได้
ไขมั นในร่างกายประกอบด้วย ไขมั นในหลอดเลือด ไขมั นใต้ช ั นผิ วหนัง และไขมั นในช่อง
ท้อง
ไขมั นเหล่านี มาจากไหน ไขมั นในร่างกายมาจาก 2 แหล่งด้วยกั น คือ จากอาหารทีบริโภคและ
จากการทีร่างกายสั งเคราะห์ขึ นเอง ไขมั นจะถูกนํามาใช้เป็นแหล่งพลั งงาน นําไปสร้างฮอร์โมน นําไป
สร้างนํ าดีเพือช่วยในการดูดซึ มอาหารไขมั น และ ใช้เป็นส่วนประกอบในการสร้างเนือเยื อของเซลล์
 ไขมั นในเลือด อยู่ในรูปไลโปโปรตีน คือ เป็นสารประกอบของไขมั นและโปรตีน ซึงไลโป
โปรตีนทีอยู่ในเลือดสามารถผสมเข้ากั นกั บส่วนประกอบต่างๆของเลือดได้ ส่วขนองไขมั นไลโปโปรตีนมี
ทั งทีเป็นโคเลสเตอรอล ไตรกลีเซอไรด์ ฟอสโฟลิปิดและ กรดไขมั นอิสระ ไขมั นแต่ละชนิดมีหน้าที
ต่างๆกั น คือ โคเลสเตอรอลเป็นไขมั นทีร่างกายสามารถสั งเคราะห์ข ึ นเองได้ และได้ร ั บจากอาหารที
รั บประทาน ไขมั นชนิดนีเป็นสารตั งต้นทีนําไปสร้างนํ าดี เพือช่วยในการดูดซึมอาหารไขมั นและใช้สร้าง
ฮอร์โมนบางชนิด ไตรกลีเซอไรด์เป็นไขมั นอีกชนิดหนึงทีร่างกายสามารถสร้างขึ นเองได้และได้จาก
อาหารทีรั บประทานเข้าไปโดยเฉพาะอาหารจําพวกแป้ ง หรืออาหารทีมีรสหวาน ไขมั นชนิดนีเป็นแหล่ง
พลั งงานที ร่างกายสะสมไว้ ใช้ ฟอสโฟลิ ปิดเป็นส่วนประกอบทีสําคั ญของเยื อหุ้มเซลล์ ส่วนกรดไขมั น
อิ สระเป็นแหล่งพลั งงานที สําคั ญของร่างกาย
ไลโปโปรตีนแบ่งตามความหนาแน่นของโมเลกุลได้เป็นหลายชนิด แต่ท ีเรารู้จ ั กกั นดี คือ
แอลดีแอล (Low density lipoprotein – LDL) เป็น ไลโปโปรตีนทีมีโคเลสเตอรอลประกอบ
อยู่ถึง 60% ไลโปโปรตีนชนิดนีจึงมีหน้าที นําเอาโคเลสเตอรอลไปยั งเซลล์ท ีต้องการใช้โคเลสเตอรอล แต่
หากมีไขมั นชนิดนีในเลือดสูงจะเสียงต่อการเกิดโรคหั วใจและหลอดเลือด และหากมีโรคเบาหวานหรือมี
โรคหั วใจร่วมด้วยความเสียงต่อการเกิดโรคหั วใจและหลอดเลือดจะเพิมขึ น

วีแอลดีแอล (Very low density lipoprotein – VLDL) เป็น ไลโปโปรตีนที สร้างจากตั บ
ประกอบด้วยไตรกลีเซอไรด์ - % จึงมีหน้าทีนําไตรกลีเซอไรด์ไปเนือเยื อต่างๆ เพือใช้เป็นแหล่ง
พลั งงานโดยเอมซั ยม์LPL จะสลาย ไตรกลีเซอไรด์ใน VLDL ให้เป็นกรดไขมั นอิสระทีพร้อมจะถูกใช้เป็น
แหล่งพลั งงานของร่างกาย ภาวะ VLDL ในเลือดสูงก็เพิ มความเสียงต่อการเกิดโรคหั วใจและหลอดเลือด
เช่นกั น
เอชดีแอล (High density lipoprotein – HDL) เป็นไขมั นทีดีต่อร่างกาย มีหน้าทีนํา
โคเลสเตอรอลที สะสมตามผนังหลอดเลือดหรือทีเนือเยื ออืนๆไปทําลายทีตั บ ดั งนั นถ้าระดั บHDL ใน
เลือดสูง จะทําให้อ ั ตราเสียงต่อการเป็นโรคหลอดเลือดหั วใจลดลง การออกกําลั งกายทําให้คา่ HDL ใน
เลือดเพิมมากขึ นได้
จะเห็นได้ว่าร่างกายมีท ั งกระบวนการสร้างและย่อยสลายไขมั น ตลอดจนกระบวนการนําไขมั นที
สะสมในบริเวณที ไม่สมควรกลั บเข้าสู่ต ั บ แต่ภาวะไขมั นในเลือดสูงก็ย ั งมี โอกาสเกิดขึ นได้
ป ั จจุบ ั นภาวะ
ไขมั นในเลือดสูงจั ดเป็นหนึงภาวะของกลุ่มอาการอ้วนลงพุง (Metabolic Syndrome ซึงประกอบด้วย
ความดั นโลหิตสูง เบาหวาน และภาวะไขมั นในเลือดสูง) ฉะนั นคนอ้วน (สตรีทมีี เส้นรอบเอวมากกว่า
หรือเท่ากั บ เซนตเมตร และผู้ชายทีมีเส้นรอบเอวมากกวาหรือ เท่ากั บ เซนติเมตร) ก็น่าจะมีโอกาส
เกิดภาวะไขมั นในเลือดสูงได้มากกว่า ทั งนีเพราะไขมั นในช่องท้องจะทําให้เกิดกลไกการเผาผลาญ
นํ าตาลทีผิดปกติมากกว่าไขมั นทีกระจายอยู่บริเวณอืนในร่างกาย ทําให้ระดั บนํ าตาลในเลือดสูงกว่าปกติ
จึงมีความเสียงต่อการเป็นโรคเบาหวานมากขึ น และเมือเป็นโรคเบาหวานก็จะเพิมโอกาสเสียงของโรค
ความดั นโลหิตสูงและภาวะไขมั นในเลือดสูงด้วย
 ไขมั นใต้ช ั นผิ วหนังเกิดจากการสะสมของนํ าตาลทีแปรสภาพเป็นไขมั นแล้วไปเกาะอยู่
ตามส่วนต่าง ๆ ในร่างกาย หรือทีเห็นเป็นชั นหนา ๆของไขมั นบริเวณหน้าท้องนั นเอง ไขมั นชั นนีไม่
ส่งผลให้เกิดอั นตรายร้ายแรงมากนัก เพราะเป็นไขมั นทีสามารถกําจั ดได้ง่ายกว่าไขมั นในส่วนอืน
 ไขมั นในช่องท้อง (Visceral Fat) ก็เป็นไขมั นใต้ช ั นผิวหนัเช่
ง นกั น เกิดจากการสะสมตั ว
ของสารอาหารประเภทไขมั นในอาหารทีร่างกายเผาผลาญเป็นพลั งงานไม่หมดทําให้ไปเกาะอยู่ตาม
บริเวณระหว่างกล้ามเนือท้องกั บอวั ยวะภายในช่องท้องในลั กษณะแทรกตั วอยู่ตามเนือเยื อของเซลล์ต่าง
ๆ ฉะนั นเมือมองจากภายนอกแล้วเห็นเป็นหน้าท้องยื นออกมา แต่ถ้าหากลองอั ลตร้าซาวด์ดูจะพบว่า
อวั ยวะภายในถูกห่อหุ้มไว้ด้วยถุงไขมั นสีเหลืองไขมั นในช่องท้องเป็นไขมั นทีอั นตรายมากเมือเทียบกั บ
ไขมั นบริเวณอืนของร่างกาย เพราะไขมั นชนิดนีจะสลายตั วเป็นกรดไขมั นอิสระสามารถละลายเข้าสู่
กระแสเลือดไปสะสมตามอวั ยวะต่าง ๆ ดั งเช่นการไปสะสมทีตั บจนเกิดภาวะไขมั นพอกตั บ เป็นต้น
นอกจากนีไขมั นในช่องท้อง ยั งเผาผลาญออกให้หมดยากกว่าไขมั นในบริเวณอืนด้วยผลเสียทีตามมา
อีกอย่างหนึงคือกรดไขมั นอิ สระในกระแสเลือดทีเพิมขึ นจะไปยั บยั งกระบวนการเผาผลาญของกลูโคสที
กล้ามเนือ ทําให้ระดั บนํ าตาลในเลือดสูงขึ น เกิดภาวะดือต่ออินซูลิน ความดั นโลหิตสูง
จากชนิ ดต่างๆของไขมั นจะเห็นได้ว่า การทีจะบอกว่าคนๆหนึ งผอมหรืออ้วน ประเมิ น
จากการสะสมของไขมั นใต้ช ั นผิ วหนัง และไขมั นในช่องท้อง แต่การจะบอกว่าคนๆหนึ งมีไขมั น
ในเลือดสูงหรือไม่นั น ไม่สามารถประเมิ นด้วยตาเปล่า ต้องรั บการตรวจทางห้องปฏิ บ ั ติการจึงจะ

ทราบว่ามีไขมั นในเลือดสูงหรือไม่
นั นคือ คนผอม หุ ่นดีก็มภาวะไขมั
ี
นในเลือดสูงได้เช่นกั น
อ่านข้อมูลเพิมเติมเกียวกั บยาลดไขมั นในเลือดได้จาก
บทความเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน เรือง ยาลด
ไขมั นในเลือด
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