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อาหารปองกันภาวะไขมันในเลือดสูง 
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการกนิและการดําเนินชีวิตของคนไทยโดยเพราะในสังคมเมืองใหญ 

จากเดมิคนไทยกินอาหารที่มีไขมันนอย  ใยอาหารมาก   อาหารมักจะเปน   การตม ยางยํา  ซึ่งมีผกัมาก 
มาเปนอาหารที่มีไขมนัมาก  เชน อาหารทอด  อาหารฟาสตฟูด  ซึ่งมีทัง้ไขมันและโคเลสเตอรอลมาก 
ประกอบกับมกีารใชแรงงานนอยลง  กอใหเกิดภาวะไขมันในเลือดสูงตามมา  เราจึงควรทําความรูจักกบั 
ไขมันในเลือด    เรยีนรูชนิดและกรดไขมันในอาหาร   ซึ่งมผีลตอไขมันในเลือด  รวมทัง้รูจักเลือกรับประทาน 
อาหารที่เหมาะสม  จะชวยปองกันภาวะไขมันในเลือดสูง  ซึ่งเปนสาเหตุสําคัญของโรคหลอดเลือดหัวใจ 

ไขมันในเลือดมีกี่ชนิด 
ไขมันในเลือดที่รูจกักันทั่วไปมี  2  ชนิด  คือ  โคเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด   ไขมันทั้ง  2  ชนิด 

นี้รางกายสามารถสรางขึ้นเองไดสวนหนึ่งและอีกสวนหนึ่งไดจากอาหารที่รับประทานเขาไป 
อาหารที่มีโคเลสเตอรอล  พบไดในอาหารที่มาจากสัตว  เชน  เนื้อสัตว  ไขมันสัตว  เครื่องในสัตว  ไขแดง 
เนย  ครีม  ฯลฯ 

อาหารที่มีไตรกลีเซอไรด 
พบไดทั้งในอาหารที่มาจากพืชและสตัว  เชน  น้ํามันพชื  ไขมันสัตว  เนย  ครีม  ฯลฯ  และรางกาย 

ยังสามารถสรางไตรกลีเซอไรด    ไดจากอาหารที่มีแปงหรอืน้ําตาลมาก    รวมทั้งเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล 
อีกดวย  การรับประทานอาหารจําพวกที่มี  โคเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรดมาก      จึงทําใหระดบัไขมัน 
ในเลือดสูงได 

กรด ไขมันในอาหารมีผลตอระดับไขมันในเลือดอยางไร 
กรดไขมันในอาหาร  แบงเปน  3  ชนิด 

1.  กรดไขมันอิ่มตวั  (Saturated  fatty  acid)  มีมากในไขมันสัตว  เชน  มันหมู  มนัวัว  เนย 
ครีม เนยแข็ง  และน้ํามันพชืบางชนิด  ไดแก  น้ํามันมะพราว  กะทิ  กรดไขมันชนิดนีท้ําให 
ระดับโคเลสเตอรอลและ  แอล.ด.ีแอล. (LDL)  โคเลสเตอรอล (ไขมันชนิดไมด)ี  ในเลือดเพิ่มขึ้น 
และลด  เอช.ดี.แอล.  (HDL)  ซึ่งเปนไขมันที่ดี



2.  กรดไขมันไมอิม่ตัวหลายตําแหนง  (Polyunsaturated  fatty  acid)  มีมากในน้ํามัน 
ดอกทานตะวนั  น้ํามันถั่วเหลือง  น้ํามนัขาวโพด ฯ  น้ํามันเหลานี้มกีรดไลโนเลอิก  ซึ่งชวยลด 
โคเลสเตอรอล  และแอล.ดี.แอล.(ldl)  ในเลือด นํ้ามันปลา  (Fish  oil)  มีกรดไขมันไม 
อ่ิมตัว หลายตําแหนง  ซึ่งชวยลดระดับไตรกลเีซอไรด ในเลือด 

3.  กรดไขมันไมอ่ิมตัวตําแหนงเดียว  (Monounsaturated  fatty  acid)  มีมากในน้ํามันมะกอก 
น้ํามันคาโนลา  (Canold oil)  น้ํามันรํา  น้ํามันถั่วลสิง  และถั่วเปลือกแข็งบางชนิด  ชวยลด 
ระดับโคเลสเตอรอลและ  แอล.ดี.แอล. (LDL)  ซึ่งเปนโคเลสเตอรอล  ที่กอใหเกิดโรคหลอด 
เลือดหัวใจและไมลด  เอช.อี.แอล  (HDL)  ซึ่งเปนโคเลสเตอรอลที่ปองกันโรคหลอดเลือดหัวใจ 

ควรเลือกรับประทานอาหารอยางไร 
1.  รับประทานอาหารที่มีไขมนัอิ่มตัวนอย  ไดแก  เนื้อสัตวไมติดมัน  และไมติดหนัง  เนื้อปลา 

อาหารไมใสกะทิ 
2.  รับประทานอาหารที่มีโคเลสเตอรอลต่ํา    ไดแก    ไขขาว    เนื้อสัตว  ไ มติดมันและไมติดหนัง 

โดยลอกหนังเปด  หนังไก  และตัดไขมันออกจากเนื้อสัตวกอนนําไปทําอาหาร  หรือตัดออก 
ขณะรับประทาน  หลีกเลี่ยงเค็ก  แปงพาย  ขนมที่มีครมีหรือกะทิมาก 

3.  รับประทานอาหารที่มีไขมนัทรานสแตนอย  ไขมันทรานสเปนน้ํามันพืชที่ผานกระบวนการทําให 
เปนไขมันแข็ง  จะมีคุณสมบัติเหมือนไขมันอ่ิมตัว  ไขมันประเภทนี้ไดแก  เนยเทียมชนดิแข็ง 
(ไมตองแชตูเย็น )  เนยขาว  ซึ่งใชในการทําขนมอบตาง ๆ เชน  เคก  คกุกี้  แครกเกอร  ถา 
รับประทานอาหารเหลานี้มากจะทําใหโคเลสเตอรอลและ  แอล.ด.ีแอล (ldl) (ไขมันไมดี)  ใน 
เลือดเพิ่มขิน้  เชนเดีนวกับการรับประทาน  ไขมันสัตว  เนย  ครีม  กะทิ  จึงควรหลีกเลี่ยง 
อาหารเหลานี้  หรือรับประทานแตนอย 

4.  เลือกใชน้ํามันถั่วเหลือง  และใชสลับกับน้ํามนัรําขาว  น้ํามันถั่วลิสงหรือผสมน้ํามนัถั่วเหลือง 
กับน้ํามันรําขาวในอัตราสวน  1:1  จะทําใหไดกรดไขมันไมอ่ิมตัวตําแหนงเดียวใกลเคยีงกบั 
น้ํามันมะกอก  และใชในการทอดหรือผัดอาหารในปริมาณพอควร 

5.  ถาทานมีระดับไตรกลีเซอไรดในเลือดสูง  ใหเลี่ยงอาหารทอดทุกอยาง  เนื้อตดิมัน  น้ําหวาน 
และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล 

6.  ถาระดับโคเลสเตอรอลในเลือดต่ํากวา  200  มก/ดล.  และทานออกกําลังกายสม่ําเสมอ 
สามารถรับประทานไขไดวันละ  1  ฟอง 

7.  เลือกรับประทานขาวกลอง  ขาวซอมมือ  หรือขนมปงทีท่ําจากแปงที่ไมไดขัดสี  ขาวโอด  ขาว 
บารเลย  ซึ่งมใียอาหารมาก  จะชวยลดการดูดซึมโคเลสเตอรอลในลําไสเล็ก  รวมทั้งจบักับ 
น้ําดีอละขับออกไปกับอุจาระ  ทําใหรางกายตองนําโคเลสเตอรอลสรางเปนน้ําดีเพิม่ขึ้นเปนผล 
ใหระดับโคเลสเตอรอลในเลือดลดลง



8.  รับประทานผกัใหมากขึ้น  ทั้งผกัสีเหลืองและสีเขียว  ในผกัมีใยอาหารทีช่วยลดการดูดซมึ 
โคเลสเตอรอลในทางเดินอาหารทําใหไขมันในเลือดลดลง  และยังมีสารพฤษาเคมี  (ไฟโตเคมิ 
คอล)  ที่ชวยปองกันโรคหลอดเลือดหัวใจ 

9.  รับประทานผลไม    เชน  สม  ฝร่ัง  มะละกอสุก   แคนตาลปู   แอลเปล  ฯลฯ     ซึ่งมีวิตมินซี 
เบตาแคโรทนี ฯ    ควรรับประทานผลไมทั้งกากแทนการคัน้ดื่มแตน้ํา 

10. เลือกดื่มน้ํานมพรองมันเนย  นมไมมีไขมัน  รสธรรมชาติ  แทนน้ํานมที่ปรุงแตงรส 
11. รับประทานอาหารประเภทถั่วเปลือกแข็ง  เชน  ถั่วลิสง  เมด็มะมวงหิมพานต  ถั่วพีคาน ฯ  ซึ่งมี 

กรดไขมันไมอ่ิมตัวตําแหนงเดียวมากจะชวยปองกนัภาวะไขมันในเลือดสงู  แตถั่วเปลือกแข็งมี 
ปริมาณไขมันมาก   รับประทานมากจะทําใหอวน   ควรรับประทานสัปดาหละ  4 -5  ครั้ง ๆ ละ 
ไมเกิน  1/4  ถวยตวง  หรือปริมาณ  1  กํามือ 

12. รับประทานปลาใหบอยขึ้น  ในปลามีไขมันอ่ิมตัวต่ํา  และปลาทะเลยังมักรดโอเมกา 3  ซึ่งลด 
ไขมันในเลือดและลดความเสีย่งตอการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ  จึงควรรับประทานปลา 
สัปดาหละ  2-3  ครั้ง 

13. เลือกรับประทานอาหารใหหลากหลาย  และครบ  5  หมูทกุวัน 
14. เลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลครั้งละมาก ๆ เปนประจํา 

การปรับพฤตกิรรมการรับประทาน  ควรทําอยางสม่ําเสมอ  แมในการรับประทานอาหารนอกบาน  ก็ควร 
เลือกอาหารที่มีไขมันอ่ิมตัวต่ํา  มีโคเลสเตอรอลนอย  น้ําตาลนอย  และรับประทานผกัผลไมใหมากขึ้น  จะ 
ชวยใหควบคุมระดบัไขมันในเลือดได  ทกุ ๆ  1 %  ของระดับโคเลสเตอรอลในเลือดที่ลดลง  จะลดความ 
เสี่ยงการเกิดโรคหัวใจ 2 %  และสิ่งที่ตองทํารวมดวย  คือ  การออกกําลังกายอยางเสม่ําเสมอ  และรักษา 
น้ําหนักตัวใหอยูในเกณฑทีเ่หมาะสม 

ควรควบคุมไขมันในเลือดใหอยูในระดับใด 

โคเลสเตอรอลรวมในเลือด  (Total Cholesterol)  <  200  มก / ดล 
แอล  ดี  แอล  โคเลสเตอรอล  (LDL-C)  ในเลือด  <  130  มก / ดล 
(ผูเปนเบาหวานและ / หรือโรคหลอดเลือดหัวใจ)  <  100  มก / ดล 
ระดับไตรกลีเซอโรดในเลือด  (TC)  <  150  มก / ดล 
Chol / HDL  ควรอยูในระดับ  <  4.0 
LDL / HDL  ควรอยูในระดับ  <  3.0



ปริมาณโคเลสเตอรอลในอาหาร 

ปริมาณ  น้ําหนัก (กรัม)  โคเลสเตอรอล(มก) 
เค็กช็อกโกเลดมีหนา  1  ชิ้น  64  29 
เคกเนย ( Pound  ccakeX  1  แผน  38  63 
เนยแข็ง  (อเมริกัน)  1  แผน  30  30 
เนยแข็งขุด  1  ชอนโตะ  5  4 
นมพรองมันเนย  1  กลอง  244  18 
ซี่โครงหมูออน  5  ชิ้น  85  109 
ไดศกรีมวานิลา ½  ถวย  66  9 
ครัวซอง  1  อันกลาง  57  43 
แดนนิชเพสตรีผลไม  1  อัน  71  15 
โดนัท  1  อัน  47  17 
ไขไก  1  ฟอง  50  212 
ไขนกกระทา  3  ฟอง  30  153 
เนื้อหมู  ไก  ไมติดมัน/หนัง  2  ชอนโตะ  30  20-21 
ตับไก  2  ชอนโตะ  30  126 
แฮม  1  แผน  30  30 
กุมเชยีงทอด  2  ชอนโตะ  55  21 
หอยนางรม  2  ชอนโตะ  30  75 
กุงกุลาดํา  4  ตัวหลาง  30  52 
เนื้อปู  2  ชอนโตะ  30  27 
ปลาหมึกกลวย  2  ชอนโตะ  30  75 
เบคอน  1  ชิ้น  30  24 
แฮมเพอรกอร  1  อัน  102  37 
พิชซา  1  ชิ้น  120  25 
เนย  1  ชอนโตะ  2  11


