เรื่ องน่ ารู้ เกีย่ วกับไขมัน
อ.ดร.ภก.คณิ นทร์ รังสาดทอง
ไขมัน (lipid) เป็ นสารอาหารหลักที่ให้พลังงานแก่มนุษย์ โดยไขมัน 1 กรัม จะให้พลังงานแก่ร่างกาย 9
กิโลแคลอรี
ช่วยให้ระบบทางานต่างๆของร่ างกายดาเนินได้อย่างปกติ ไขมันส่ วนใหญ่จะอยูใ่ นรู ปแบบที่
หลากหลาย เช่น กรดไขมัน (fatty acid) ฟอสโฟลิปิด (phospholipid) สเตอรอล (sterols) และวิตามินที่ละลายใน
ไขมัน ไขมันสามารถแยกได้เป็ นองค์ประกอบย่อยได้แก่
กรดไขมัน (fatty acids) จัดเป็ นไขมันที่พบมากที่สุดในร่ างกายมนุษย์ และพบอยูใ่ นรู ปของอาหารที่
รับประทาน สามารถจาแนกออกเป็ น
1. กรดไขมันอิ่มตัว (Saturated fatty acid, SFA) มีลกั ษณะเป็ นของแข็งที่อุณหภูมิหอ้ ง เรี ยกว่า ไขมันที่
เป็ นของแข็ง (fats) พบได้ในไขมันจากสัตว์ เนย นมที่ไม่พร่ องมันเนย และชีส
2. กรดไขมันไม่ อิ่มตัว (Unsaturated fatty acid) มีลกั ษณะเป็ นของเหลวที่อุณหภูมิห้อง เรี ยกว่า น้ ามัน
(oil) สามารถแบ่งออกเป็ น 2 ชนิด คือ
2.1 กรดไขมันไม่ อิ่มตัวเชิ งเดี่ยว (Monounsaturated fatty acid, MUFA) พบได้ใน น้ ามันมะกอก
2.2 กรดไขมันไม่ อิ่มตัวเชิ งซ้ อน (Polyunsaturated fatty acid, PUFA) พบได้ใน ปลาทะเล น้ ามันจาก
เมล็ดพืชต่างๆ เป็ นต้น
ไขมันทรานส์ (trans fatty acid) เป็ นกรดไขมันชนิดหนึ่งที่มีลกั ษณะเป็ นของแข็งที่อุณหภูมิห้อง พบได้
บ้างตามธรรมชาติ เช่น ในไขมันสัตว์ และผลิตภัณฑ์จากนม แต่ส่วนใหญ่ไขมันทรานส์ได้มาจากการสังเคราะห์
ระหว่างกระบวนการผลิตอาหาร
โดยเกิดจากกระบวนการเติมไฮโดรเจนเข้าไปในน้ ามันพืชทาให้น้ ามันพืช
แข็งตัวมากขึ้น กลายเป็ นไขมันในรู ปที่แข็งขึ้น เช่น เนยขาว (shortenings), เนยเทียม (margarine) ซึ่งถูกนามาใช้
ในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารอย่างแพร่ หลาย โดยเฉพาะในขนมอบกรอบ (crackers), ขนมอบ (pastry) และ
ขนมเบเกอรี่ ด้วยมีราคาที่ถูก ช่วยคงรสชาติ และยืดอายุของอาหารให้เก็บได้นานขึ้น
คอเลสเตอรอล (cholesterol) คือหนึ่งในรู ปแบบของไขมันแบบสเตอรอลที่ร่างกายสามารถสังเคราะห์เอง
ได้ และสามารถรับมาจากอาหาร อย่าง เนื้อสัตว์ติดมัน, อาหารทะเลจาพวกหอย, เนย, ไข่ และเครื่ องในสัตว์
ไขมันทรานส์เหมือนกับไขมันอิ่มตัวและคอเลสเตอรอลตรงที่เพิ่มโอกาสเสี่ ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ และ
หลอดเลือด โดยการเพิ่มระดับไขมันที่ไม่ดี (LDL) ในเลือดสู งขึ้น และลดปริ มาณไขมันที่ดี (HDL) ลง

ถึงแม้วา่ ไขมันจะมีความสาคัญต่อร่ างกายมนุษย์ แต่การรับประทานไขมันในปริ มาณที่มากเกินไป ร่ วมกับ
การรับประทานไขมันทรานส์ และไขมันอิ่มตัว ก็ก่อให้เกิดผลเสี ยต่อร่ างกาย ไม่วา่ จะเป็ น โรคอ้วน, โรคหัวใจ
หรื อ โรคมะเร็ ง เราจึงควรควบคุมระดับไขมันในเลือดให้อยูใ่ นระดับที่เหมาะสม โดยที่ระดับค่าของไขมันควร
จะอยูใ่ นช่วงที่เหมาะสมตามตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ค่าแสดงระดับไขมันทั้ง 4 ชนิด
ทั้งนี้ได้มีการประกาศแนวทางการป้ องกันความเสี่ ยงโรคหัวใจจากการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวติ ประจาวันจาก
สมาคมหัวใจอเมริ กนั และสมาคมแพทย์โรคหัวใจอเมริ กนั (AHA/ACC 2013) ไว้ ดังนี้
1. พยายามรักษาสมดุลระหว่างอาหารที่รับประทานกับการออกกาลังกายในแต่ละวันโดยอิงจาก 2,000
แคลอรี่ ในแต่ละวัน โดยควรออกกาลังกายในระดับปานกลางเป็ นเวลา 150 นาทีต่ออาทิตย์ หรื อออก
กาลังกายในระดับหนักเป็ นเวลา 75 นาทีต่ออาทิตย์ ทั้งนี้หากมีเป้าหมาย เพื่อลดความดัน หรื อ
คอเลสเตอรอล ควรออกกาลังกายครั้งละ 40 นาที เป็ นจานวน 3 ถึง 4 ครั้งต่อสัปดาห์
2. รับประทานอาหารที่มีคุณประโยชน์ และลดอาหารที่มีโทษต่อร่ างกายดังนี้
2.1 บริ โภคผักและผลไม้ที่มีความหลากหลาย หลีกเลี่ยงอาหารที่มีแคลอรี่ น้ าตาล และเกลือใน
ปริ มาณที่สูง
2.2 เลือกบริ โภคอาหารประเภทที่มีใยอาหารสู ง จาพวกผัก, ผลไม้ และธัญพืชไม่ขดั สี (Whole grain)
เป็ นประจา
2.3 หากรับประทานโปรตีน ควรเลือกโปรตีนที่มาจากสัตว์ปีก หรื อปลาที่มีไขมันต่า และผ่าน
กระบวนการปรุ งที่ไม่ใช้ไขมันทรานส์ หรื อไขมันอิ่มตัว
2.4 บริ โภคปลาที่หลายหลาย อย่างน้อย 2 ครั้งต่อสัปดาห์

2.5 เลือกผลิตภัณฑ์จากนมที่พร่ องมันเนย และไขมันต่า (น้อยกว่า 1%)
2.6 หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันทรานส์
2.7 จากัดการบริ โภคไขมันอิ่มตัว โดยให้แทนที่ดว้ ย การบริ โภคไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนและเดี่ยว
ทั้งนี้จากัดปริ มาณไขมันอิ่มตัวลงไม่เกิน 5-6% ของแคลอรี่ ที่ได้รับในแต่ละวัน
2.8 หลีกเลี่ยงอาหารและเครื่ องดื่มที่มีน้ าตาลปริ มาณสู ง
2.9 เลือกอาหารที่มีปริ มาณเกลือโซเดียมในปริ มาณต่า (ไม่เกิน 2,400 มิลลิกรัมต่อวัน)
2.10 ควรงด หรื อลดการดื่มแอลกอฮอล์ ไม่ควรเกิน 2 แก้วในผูช้ าย และ 1 แก้วในผูห้ ญิง
2.11 ไม่ควรสู บบุหรี่ และหลีกเลี่ยงการอยูใ่ นที่ที่มีควันบุหรี่
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