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เมือพูดถึงโคเลสเตอรอล (cholesterol) ผู้อ่านหลายท่านมักจะนึกถึงสารประเภทไขมันนีในแง่ของ

การเป็นผู้ร้ายทีทําให้เกิดความเจ็บป่ วย แต่ในความเป็นจริงโคเลสเตอรอลเป็นสารประเภทไขมันทีพบได้ใน

ทุกเซลล์ของร่างกายและเป็นสารตั งต้นสําหรับการสังเคราะห์ฮอร์โมน วิตามิน D หรือสารช่วยย่อยอาหาร 

เช่น นําดี เป็นต้น ซึงบทบาทของโคเลสเตอรอลดังกล่าวนับว่ามีความสําคัญเป็นอย่างมากต่อกระบวนการ

ทํางานของร่างกายและการดํารงชีวิตของมนุษย์ ดังนันการมีโคเลสเตอรอลในร่างกายจึงไม่ใช่สิงทีเลวร้าย

เสมอไป เพียงแต่หากร่างกายมีระดับโคเลสเตอรอลทสีูงเกินไปโดยเฉพาะระดับโคเลสเตอรอลในเลือดจะทํา

ให้เกิดการสะสมของโคเลสเตอรอลทีหลอดเลือดต่างๆ เช่น หลอดเลือดทีไปเลียงหัวใจหรือสมอง หลอดเลือด

ทีไปเลียงตามแขน-ขา เป็นต้น และเมือมีการสะสมของโคเลสเตอรอลมากขึนเรือยๆ กลายเป็นตะกรันไขมัน

ทีผนังหลอดเลือด (atherosclerotic plaque) ดังรูปที 1 ซึงจะทําให้หลอดเลือดเหล่านันเกิดการตีบแคบหรือ

อุดตันและเป็นสาเหตุของการเกิดโรคหลอดเลือดได้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปที  ชนิดของโคเลสเตอรอลและการเกิดตะกรันไขมันทีผนังหลอดเลือด 

(เครดิตรูปภาพจาก http://cholesterolinformationforyou.weebly.com/why-do-

doctors-monitor-the-concentrations-of-ldl-and-hdl-in-patients-blood.html) 



ชนิดของโคเลสเตอรอลและสารประเภทไขมันทีสําคัญในร่างกายมนุษยมี์อะไรบ้าง? 

โคเลสเตอรอลเป็นสารทีไม่ละลายในนําเลือด ดังนันการไหลเวียนของโคเลสเตอรอลไปยังอวัยวะ

หรือส่วนต่างๆ ของร่างกายจําเป็นต้องอาศัยสารชือ “ไลโพโปรตีน” (lipoprotein) ซึง lipoprotein ในร่างกาย

มอีย่างน้อย  ชนิดขึนกับขนาด ลักษณะ และหน้าทีในการขนส่งสารประเภทไขมัน แต่ชนิดทีควรทราบ

ได้แก่ 

 Low-density lipoprotein (LDL) ซึงมีหน้าทีหลักในการขนส่งโคเลสเตอรอลและสาร

ประเภทไขมันอืนๆ ในร่างกาย การมีระดับ LDL ในเลือดทีสูงแสดงให้เห็นถึงการมีระดับ

โคเลสเตอรอลในเลือดทีสูงและสัมพันธ์กับการเกิดโรคทีคุ้นหูกันดี ได้แก่ โรคกล้ามเนือ

หัวใจตายเฉียบพลัน (heart attack) โรคหลอดเลือดสมอง (stroke)  และโรคหลอดเลือด

แดงส่วนปลายตีบ (peripheral arterial disease) ดังนัน LDL ในบางครั งจึงถูกเรียกว่าเป็น 

“ไขมันชนิดเลว" 

 High-density lipoprotein (HDL) มีหน้าทีในการขนส่งโคเลสเตอรอลจากกระแสเลือดและ

อวัยวะต่างๆ กลับไปยังตับเพือกําจัดออกจากร่างกายทําให้ปริมาณโคเลสเตอรอลในกระแส

เลือดลดลง ด้วยเหตุนีเอง HDL จึงมักได้ร ับการขนานนามว่าเป็น “ไขมันชนิดด”ี นอกจากนี

ข้อมูลจากการศึกษายังชีให้เห็นว่าหากร่างกายมีระดับ HDL ทีตําจะมีความสัมพันธ์กับการ

เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจไดเ้ช่นกัน  

นอกจาก LDL และ HDL cholesterol แล้ว ในร่างกายยังมีสารประเภทไขมันอีกหนึงชนิดเรียกว่า 

“ไตรกลีเซอไรด”์ (triglyceride) ซึงร่างกายมนุษย์ใช้เป็นแหล่งพลังงานและเป็นหนึงในรูปแบบการเก็บสะสม

ไขมันส่วนเกินจากอาหารทีรับประทานเข้าไป การมีระดับไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูงยังสัมพันธ์กับการเกิดโรค

หลอดเลือดเช่นเดียวกับการมีระดับ LDL cholesterol ทีสูง -ระดับโคเลสเตอรอลทั งหมดในร่างกาย (total 

cholesterol หรือ TC) เป็นผลรวมของปริมาณ LDL, HDL และ ไตรกลีเซอไรด ์ซึงแสดงเป็นสูตรได้ดังนี   

  

ดังนันหากผู้อ่านทราบค่า total cholesterol,  HDL และ ไตรกลีเซอไรด์ ก็สามารถคํานวณค่า LDL 

ได้ด้วยตนเอง เช่น ท่านมีระดับ total cholesterol เท่ากับ  มิลลิกรัม/เดซิลิตร (mg/dL) ระดับ HDL 

เท่ากับ  mg/dL และ ระดับ ไตรกลีเซอไรด์ เท่ากับ 140 mg/dL เมือคํานวณโดยใช้สูตรข้างต้นจะพบว่า

ท่านมีระดับ LDL เท่ากับ  mg/dL  เป็นต้น 

Total cholesterol = LDL-cholesterol + HDL-cholesterol + (
܍܌ܑܚ܍܋ܡܔܑܚܜ


) 



จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่าการมีระดับ LDL cholesterol หรือ ไตรกลีเซอไรด์ทีสูง และการมีระดับ 

HDL cholesterol ทีตํ ามีความสัมพันธ์กับความเสียงในการเกิดโรคหลอดเลือด ดังนันจึงเป็นทีมาของความ

พยายามในการลดระดับสารประเภทไขมันข้างต้นเพือลดความเสียงของการเกิดโรคดังกล่าว 

การลดระดับโคเลสเตอรอลและระดับโคเลสเตอรอลเป้าหมายโดยทั วไปเป็นอย่างไร? 

 ตามปกติแหล่งทมีาของโคเลสเตอรอลในร่างกายมาจากการสังเคราะหใ์นร่างกายทีตับและอาหารที

รับประทานเข้าไป ดังนันหากต้องการลดระดับโคเลสเตรอลในเลือดมักทําได้โดยวิธกีาร เช่น 

 การควบคุมอาหาร โดยเลียงหรือจํากัดการรับประทานอาหารทีมีไขมันสูง 

 การเพิมการเผาผลาญและการใช้พลังงานของร่างกาย เช่น การออกกําลังกาย 

 การใช้ยาเพือลดการดูดซึมโคเลสเตรอลจากอาหารหรือยาทเีพิมการขนส่งโคเลสเตอรอล 

หรือไตรกรีเซอไรดอ์อกจากกระแสเลือด เป็นต้น 

การลดระดับโคเลสเตอรอลในเลือดหรือการรักษาภาวะโคเลสเตอรอลในเลือดสูงมักจะมกีารตั งระดับ

โคเลสเตอรอลเป้ าหมายทีแตกต่างกันออกไปตามความเสียงของการเกิดโรคหลอดเลือดของแต่ละบุคคล 

นอกจากนีชนิดของโคเลสเตอรอลทีเป็นเป้ าหมายหลักยังอาจมีความแตกต่างกันไปตามประเภทยาลดระดบั

ไขมันในเลือดทีใช้ เช่น หากมีการใช้ยากลุ่ม statin (สะ-แต-ติน) เช่น simvastatin atorvastatin rosuvastatin 

pitavastatin หรือ pravastatin และยากลุ่มยับยั งการดูดซึมโคเลสเตอรอล เช่น ezetimibe มักจะมีการใช ้

LDL cholesterol เป็นเป้ าหมายหลักของการรักษา แต่หากมกีารใช้ยาในกลุ่ม fibrates (ไฟ-เบรด) เช่น 

fenofibrate หรือ gemfibrozil ระดับไตรกลีเซอไรด์มักจะถูกใช้เป็นเป้ าหมายของการรักษา เป็นต้น แต่

อย่างไรก็ดียังมีการใช้โคเลสเตอรอลชนิดอืนๆ เป็นเป้ าหมายในการรักษาร่วมด้วยได้เช่นกัน ดังนันหาก

ผู้อ่านเป็นหนึงในผู้ทีได้รับการรักษาภาวะโคเลสเตรอลในเลือดสูงควรสอบถามแพทย์เกียวกับเป้ าหมายของ

การลดระดับโคเลสเตอรอลในครั งนีว่าเป็นอย่างไรเพือให้สามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง  

สําหรับการตรวจระดับโคเลสเตอรอลในเลือดมักจะทําภายหลังการงดรับประทานอาหารอย่างน้อย 

12 ชั วโมงเพือให้เกิดความถูกต้องของการวัดระดับสารประเภทไขมันเหล่านี โดยเฉพาะระดับไตรกลีเซอไรด์  

ควรเข้าร ับการตรวจคัดกรองเพือประเมินความจําเป็นในการลดระดับเมือไหร?่ 

 การคัดกรองผู้ทีมีความเสียงมีความสําคัญไม่ยิงหย่อนไปกว่าการรักษาหรือลดระดับโคเลสเตอรอล

ในเลือด เนืองจากหากมีการตรวจพบได้เร็วจะเป็นการช่วยให้การเริมการรักษามีความเหมาะสมซึงจะช่วยลด

โอกาสในการเกิดโรคหลอดเลือดได้มาก แต่ป ั ญหาทีมักพบคือการละเลยไม่เข้ารับการตรวจคัดกรองอย่าง

เหมาะสม จากแนวทางการในดูแลผู้ทีมีระดับโคเลสเตอรอลในเลือดสูงในป ั จจุบันมีคําแนะนําเกียวกับผู้ทีควร

เข้ารับการตรวจคัดกรอง ได้แก่ 

 

 

 



o ผู้ชาย อายุ >  ปี  

o ผู้ชาย อายุ  –  ปี ทีมีโรคหัวใจหรือความเสียงต่อการเกิดโรคหัวใจ 

 ความเสียงต่อการเกิดโรคหัวใจมีดังต่อไปนี 

 ความดันโลหิตสูง 

 คนในครอบครัวหรือเครือญาติลําดับติดกันเป็นโรคหัวใจมาก่อน 

o ผู้ชาย เป็นโรคหัวใจก่อนอายุ  ปี 

o ผู้หญิง เป็นโรคหัวใจก่อนอายุ  ปี  

 มีประวัติหลอดเลือดแข็ง (atherosclerosis) 

 สูบบุหร ี

 เป็นโรคเบาหวาน 

 มีภาวะนําหนักเกิน (overweight) หรือภาวะอ้วน (obesity) 

 ไม่ออกกําลังกาย 

o ผู้หญิง อายุ ≥  ปี ทีมีโรคหัวใจหรือความเสียงต่อการเกิดโรคหัวใจ 

นอกจากนีในกรณีทียังไม่เคยเป็นโรคหัวใจหรือโรคหลอดเลือดมาก่อนการตรวจคัดกรองควรทําซํา

ทุกๆ  ปี แต่อย่างไรก็ดีความถีในการตรวจคัดกรองซําอาจมีความถีมากกว่านีได้ขึนกับวิจารณญาณของ

แพทย์ทีพิจารณาความเสียงของแต่ละบุคคล 

สรุป 

 โคเลสเตอรอลมีความสําคัญต่อการทํางานของร่างกาย แต่การมีระดับโคเลสเตอรอลในเลือดทีสูง

สัมพันธ์กับการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ สมอง และหลอดเลือดแดงส่วนปลาย เป้ าหมายของการลดระดับ

โคเลสเตอรอลในเลือดและชนิดของโคเลสเตอรอลเป้ าหมายนันขึนกับความเสียงต่อการเกิดโรคหลอดเลือด

ของแต่ละบุคคล การตรวจคัดกรองผู้ทีอาจมีภาวะโคเลสเตอรอลในเลือดสูงจะช่วยให้เกิดการดูแลตนเองที

เหมาะสมและทันท่วงทีเพือลดความเสยีงต่อการเกิดโรคหลอดเลือด  
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