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บทนํา 

โรคไขมันในเลือดสูง เป็นโรคทีพบได้บ่อยมากทั งในประชากรไทยและประชากรทั วโลก โรคนี

เป็นภัยเงียบ เนืองจากเป็นโรคทค่ีอยๆเกิดขึน ไม่มีอาการผิดปกติใด ใๆห้ส ังเกต แต่หากไม่ทําการรักษา

เพือให้ระดับไขมันลดลงสู่ระดับทีควรจะเป็น ผลเสียทจีะเกิดขึนคือภาวะเส้นเลือดอุดตันซึงมักถูกเรียก

รวมๆกันว่า โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเหล่านีเมือเป็นแล้วมักจะทําให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่ วยแย่ลง 

สูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาจํานวนมาก และอาจมีความรุนแรงจนทําให้ผู้ป่ วยเสียชีวิตได้ โรคดังกล่าวนี 

ได้แก่ โรคหลอดเลือดสมอง (หรือทีรู้จ ักกันในชือของอัมพฤกษ์ อัมพาต) โรคเส้นเลือดหัวใจตีบ และโรค

เส้นเลือดทขีาตีบตัน 

ไขมันทีลอ่งลอยอยู่ในกระแสเลือดของเรานั นแท้จริงแลว้ถูกสร้างขึนเองภายในร่างกายมากถึง 

75% ส่วนทีเหลืออีก 5% นั นเป็นไขมันทีได้ร ับจากอาหาร1 ข้อมูลนีแสดงให้เห็นว่า มีป ั จจัยหลายชนิดที

ส่งผลให้เกิดโรคไขมันในเลือดสูง ทั งความผิดปกติทางพันธุกรรมทีแต่ละคนจะมีอัตราการสร้างไขมันที

มากน้อยแตกต่างกันไป รวมถึงปริมาณไขมันส่วนเกินจากอาหารทีร ับประทานในแต่ละวัน ดังนั น การ

รักษาโรคนีจึงต้องอาศัยทั งการใช้ยาเพือลดการสร้างไขมันในร่างกาย การออกกําลังกายอย่างสมําเสมอ

เพือให้เกิดการเผาผลาญสารอาหารต่างๆโดยเฉพาะสารอาหารจําพวกไขมันได้ดีมากยิงขึน และการ

ควบคุมปริมาณอาหารไขมันนั นถือเป็นส่วนเสริมสําคัญทีทําให้เกดิการควบคุมปริมาณไขมันในเลือดทมีี

ประสิทธิภาพ 

อาหารไขมันสูง มีโทษหรือไม่? 

ไขมันในอาหารมีความหลากหลายทั งในแง่ของชนิดและปริมาณ มีทั งชนิดทีเป็นประโยชน์ เช่น 

กรดไขมันไม่อิมตัว (unsaturated fatty acids) ชนิดต่างๆ ทีหลายท่านอาจคุ้นเคยในชือของ โอเมก้า 3 

และ โอเมก้า 6 และไขมันชนิดทีเป็นโทษต่อร่างกาย เช่น ไขมันอิมตัว และไขมันชนิดทรานส์ ซึงจะ

กล่าวถึงในรายละเอียดต่อไป ถึงแม้หลายท่านจะมองว่า ไขมัน คือผู้ร้ายตัวฉกาจทีก่อให้เกิดทั งโรคหลอด

เลือดอุดตันและยังสะสมอยูต่ามบริเวณต่าง  ๆ ในร่างกาย แท้จริงแล้วไขมันก็มีข้อดีอยู่หลายประการ 

ไขมันเป็นส่วนประกอบสําคัญของเซลลซ์ึงเป็นหน่วยทีเล็กทีสุดของร่างกาย เป็นส่วนประกอบของ

ฮอร์โมนชนดิต่างๆ รวมถึงไขมันสะสมทีหลายๆท่านอยากหนีให้ไกลก็ย ังใหป้ระโยชน์ในการเพิมความ

อบอุ่นให้ร่างกายและเป็นแหล่งพลังงานสํารองทีสําคัญ1 ดังนั น การเลือกชนดิของอาหารทีประกอบด้วย

ไขมันทีเป็นประโยชน์ หลีกเลียงอาหารทมีีไขมันชนิดอันตราย เป็นทางเลือกหนึงทีจะช่วยให้ได้ร ับ

ประโยชน์จากไขมันมากทีสุดและได้ร ับโทษจากไขมันน้อยทีสุด 

 

 



การเลือกชนิดของอาหาร 

ก่อนจะกล่าวถึงชนิดของอาหาร อาจต้องกล่าวถึงปริมาณอาหารทีร ับประทานก่อนเป็นอันดับ

แรก เนืองจากไขมันเป็นแหล่งพลังงานสะสมทีดีทีสุด ให้พลังงานสูงทีสุดเมือเทียบกับสารอาหารชนิดอืน 

เมือเราได้ร ับสารอาหารชนิดใดก็ตามเกินความต้องการของร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นคาร์โบไฮเดรตในรูปของ

แป้ งและนําตาล หรือโปรตีนในรูปของเนือสัตว์ สารอาหารเหล่านีสามารถเปลียนไปอยู่ในรูปของไขมัน

ได้2-3 ดังนั น การรับประทานอาหารแต่พอดีจึงเป็นป ั จจัยสําคัญอันดับต้น  ๆและปฏิบัติตามได้ไม่ยากนัก 

แนวคิดสําคัญอีกประการหนึง คือ ปริมาณไขมันทีร ับประทานต่อวันอาจไม่ส่งผลโดยตรงต่อการ

เปลียนแปลงของชนิดไขมันในเลือดรวมถึงอาจไม่ส ัมพันธ์โดยตรงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด 

แต่สิงทีดูจะส่งผลชัดเจน คือ ชนิดของกรดไขมันทีร ับประทาน4 ดังนั น การเลือกชนิดของไขมันในอาหาร

ทีร ับประทานในแต่ละวันจึงเป็นสิงสําคัญทีควรคํานึงถึง และควรหลีกเลียงไขมันชนิดทีก่อให้เกิดอันตราย

ต่อสุขภาพ อาหารทมีีไขมันอันตรายดังกล่าว มีรายละเอียดดังน ี

- อาหารทีประกอบด้วยกรดไขมันอิมตัว (saturated fatty acids) เช่น ไขมันสัตว์ นํามันจาก

สัตว์ ไข่แดง นม นํามันจากพืชบางชนิด เช่น นํามันปาล์ม เป็นต้น จากการศึกษาพบว่า 

อาหารทีมีส่วนประกอบของกรดไขมันชนิดนีเพิมความเสยีงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอด

เลือด หากแทนทีอาหารทีมีกรดไขมันอิมตัวด้วยอาหารทีมีกรดไขมันไม่อิมตัวหลายตําแหน่ง 

(polyunsaturated fatty acids) ในปริมาณทีให้พลังงานเท่ากัน จะช่วยลดระดับ

คอเลสเตอรอลตัวร้าย (LDL) รวมถึงช่วยลดความเสียงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดลงอีก

ด้วย5 จึงมีคําแนะนําว่า ไม่ควรรับประทานทีประกอบด้วยไขมันอิมตัวมากกว่า 10% ของ

พลังงานทีควรได้ร ับต่อว ัน6 

- อาหารทีประกอบด้วยกรดไขมันชนิดทรานส์ (tans-fatty acids) ไขมันชนิดนีเกิดจากการ

ผ่านกรรมวิธีทางเคมีให้มีความคงตัวดีขึน ไม่เป็นไข ไม่มีกลินหืน และทนความร้อนสูงได้ 

ซึงเป็นการเพิมความสะดวกในการนําไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร ไขมันแปรรูปดังกล่าว 

ได้แก่ เนยเทียม มาการีน เนยขาว (shortening) จึงพบไขมันชนิดนีได้มากในอาหาร

จําพวกเบเกอร ี ขนมอบ คุกกี โดนัท ครีมเทียม อาหารจานด่วนหรือ fast food จาก

การศึกษาพบว่า ไขมันทรานส์เพิมความเสียงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นอย่าง

มาก7 จนได้ชือว่าเป็นทีสุดของไขมันอันตราย ควรหลีกเลียงการรับประทานอาหารทีมี

ส่วนประกอบของไขมันทรานส์ หรือไม่ควรเกิน 1% ของพลังงานทีได้ร ับต่อว ัน 

ส่วนอาหารทีควรเลือกรับประทาน คือ อาหารทีประกอบด้วยไขมันชนิดไม่อิมตัวหลายตําแหน่ง 

(polyunsaturated fatty acids) ซึงพบมากในนํามันจากพืช เช่น นํามันถั วเหลือง นํามันดอกทานตะวัน 

นํามันมะกอก และนํามันจากปลาชนิดต่างๆ ไขมันชนิดนีส่งผลต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดน้อย

กว่าไขมันอมิตัวดังทีได้กล่าวไปแล้วข้างต้น  นอกจากนีย ังมีอาหารชนิดอืน  ๆ ทีถึงแม้จะไม่มีผลต่อระดับ

ไขมันในเลือด แต่มีผลดีในแง่ของการลดโอกาสการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด เช่น อาหารทีมีเส้นใย

สูงหรือคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน (complex carbohydrate) ซึงจะช่วยควบคุมระดับนําตาลในเลือดได้ดีกว่า

คาร์โบไฮเดรตเชิงเดียว (simple carbohydrate) ผักและผลไมร้วมถึงถั วต่างๆ จํากัดปริมาณเกลือที



รับประทานต่อวัน (ไม่ควรมากกว่า 5 กรัม หรือ 1 ช้อนชา) และควรลดปริมาณการดืมเครืองดืมทีมีรส

หวานเนืองจากเป็นตัวการสําคัญทีทําให้เกิดภาวะนําหนักเกินจนนําไปสู่โรคหัวใจและหลอดเลือดใน

อนาคต4 

บทสรุป  

ไขมันสูงเป็นโรคเรือร ังทีต้องใช้ทั งการรับประทานยาลดไขมัน การออกกําลังกายอย่างสมําเสมอ 

รวมถึงการเลือกรับประทานอาหารอย่างเหมาะสม การควบคุมปริมาณและชนิดของไขมันในอาหารเป็น

ส่วนสําคัญทีช่วยให้เกิดการควบคุมระดับไขมันในเลือดรวมถึงป้ องกันการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด

ในผู้ป่ วยกลุ่มนีไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี ปริมาณโดยรวมของพลังงานทีได้ร ับต่อว ันย ังเป็น

ป ั จจัยทสีําคัญอีกประการหนึง สรุปง่ายๆคือ ควรรับประทานอาหารโดยตั งอยู่บนความสมดุลเพือให้ได้ร ับ

ประโยชน์สูงสุดจากอาหารและได้ร ับโทษให้น้อยทีสุด เพราะคํากล่าวทีว่า ร ับประทานอะไรก็เป็นเช่นนั น 

(You are what you eat) ย ังคงเป็นจริงเสมอ 
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