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ภาวะไขมนัในเลอืดสูงในคนไทยทงัชายและหญิงเป็นปญัหาสุขภาพทนีับวนัจะรุนแรง และมี
แนวโน้มเพิมจํานวนขนึอย่างน่ากลัว พบว่าทัศนคติในการบริโภคของคนไทย โดยเฉพาะอย่างยิง
เดก็ไทยเปลยีนจากอาหารไทยทอุีดมไปดว้ยผกันานาชนิด ไปเป็นอาหารจานด่วนแบบตะวนัตกทเีขา้มา
แพร่หลาย ได้รบัความนิยมสูงและหาซอืง่าย  สารอาหารทีพบในอาหารจานด่วนส่วนใหญ่เป็น
คารโ์บไฮเดรต โปรตนีและไขมนั ซงึถ้าบรโิภคเป็นประจํา จะส่งผลใหเ้กดิโรคอ้วน ไขมนัในเลอืดสูง ซงึ
จะพฒันาเป็นโรคหวัใจและหลอดเลอืด เบาหวาน ความดนัโลหติสูง และมะเรง็ในทางเดนิอาหาร เราควร
หาโอกาสไปพบคุณหมอและตรวจหาขอ้มูลสุขภาพสกัปีละครงั เพอืป้องกนัก่อนเกดิโรคเหล่านี ระดบั
ไขมนัในคนปกตจิะตอ้งมคี่าโคเลสเตอรอลรวมน้อยกว่า  มก./ดล. ไตรกลเีซอไรดน้์อยกว่า 170 มก./
ดล. ไขมนัชนิดด ี(HDL) ซงึเป็นไขมนัททีําหน้าทจีบัโคเลสเตอรอลจากเซลลข์องร่างกายและนําไปกําจดั
ทงิทตีบั ควรมคี่ามากกว่า  มก./ดล. ส่วนไขมนัชนิดไม่ดี (LDL) ควรน้อยกว่า 130 มก./ดล. สําหรบั
เดก็ๆ คุณพ่อคุณแม่ควรเป็นผูนํ้าในการรบัประทานสงิทมีปีระโยชน์ ทําให้ร่างกายแขง็แรง และป้องกนั
โรคต่างๆ เอาไวก่้อน 

                                     

 ไขมนัชนิดเลว                             ไขมนัชนิดดี 

วฒันธรรมการปรุงอาหารไทย ใชเ้ครอืงปรุงทมีอียู่ในพนืท ีเป็นพชืผกัและเครอืงเทศ ซงึพบว่ามี
สารประกอบพฤกษเคม ี หรอืไฟโตเคมคิอล (phytochemical) ทมีบีทบาทสําคญัในกระบวนการและ
ปฏกิริยิาต่างๆ ของรา่งกาย รวมทงัตา้นอนุมลูอสิระทเีกดิขนึดว้ย ทาํใหเ้ราใชป้ระโยชน์เป็นยาทชี่วยปรบั
สมดุล ป้องกนัและรกัษาโรคได้ดมีาก มกีารวจิยัเพอืตรวจหาศกัยภาพของผกัในบ้านเราทสีามารถลด
ไขมันในเลือดได้ พบว่าพริกไทยดําและสารสําคัญคือไปเปอรีนสามารถลดการซึมผ่านของ
โคเลสเตอรอลจากลําไส้เลก็เขา้สู่กระแสเลอืด (cholesterol uptake) ( , ) ส่วนข่ามนํีามนัหอมระเหย
และชาดาํมสีารกลุ่มแทนนินช่วยต้านกระบวนการย่อยสลายไขมนัในลําไส้ของเอนไซม์ไลเปสจากตบั
อ่อน (pancreatic lipase activity) ทําใหไ้ขมนัทบีรโิภคไม่สามารถดูดซมึเขา้กระแสเลอืดได ้และถูกขบั
ออกมากบักากอาหารอนื ( ) ข่ายงัสามารถลดระดบัโคเลสเตอรอล ไตรกลเีซอไรด ์ฟอสโฟไลปิด และ
เพมิระดบัไขมนัชนิดด ี(HDL) ในซรีมัหนูทดลองไขมนัสูง ( ) ส่วนสารสกดักลีบเลียงกระเจียบแดง ใบ
มะรมุและผลมะระขีนก ออกฤทธยิบัยงัการทํางานของเอนไซม ์HMG-CoA reductase เช่นเดยีวกบัยา



ลดไขมนักลุ่มสแตติน  เช่น พราวาสแตติน ทําให้การสงัเคราะห์โคเลสเตอรอลในร่างกายลดลง ( )       
ในเหง้าขิงมสีารสําคญักลุ่มนํามนัหอมระเหยและยางเรซนิซงึไม่ค่อยละลายในนํา พบว่าสตัว์ทดลอง
ไขมนัสงูกนินําตม้ขงิในขนาดสงู (  มก./กก.) สามารถลดโคเลสเตอรอลได ้แต่ไม่มผีลลดระดบัไตรกลี
เซอไรด ์( ) หลงัจากใหก้ระต่ายทดลองทกีนิขงิสกดัดว้ย % แอลกอฮอล ์ตรวจพบปรมิาณไขมนัถูกขบั
ออกมาในอุจจาระเพมิขนึ ( )  สารสแีดงกลุ่มแคโรทนีอยดใ์นพริกชีฟ้า ชอืแคปแซนตนิทําใหร้ะดบัไขมนั
ชนิดดใีนสตัวท์ดลองสงูขนึ ( ) ใบผกับุ้งช่วยลดระดบัโคเลสเตอรอลและไตรกลเีซอไรดข์องหนูแรทททีํา
ใหม้ไีขมนัสูงไดท้งัในเลอืด ตบั ไต และหวัใจอย่างมนีัยสําคญั ( ) หนูทดลองกนินําต้มใบตะไคร้ ขนาด
ต่างๆ นาน  วนั พบว่า ระดบัโคเลสเตอรอลในเลอืดและไขมนัชนิดไม่ดลีดลงตามขนาดทกีนิ  แต่ไม่มี
ผลลดระดบัไตรกลเีซอรไ์รด ์( ) มผีลงานวจิยัททีดลองในสตัว์เป็นจํานวนมาก ระบุว่าผลมะขามป้อมมี
ฤทธติ้านอนุมลูอสิระสูงมาก พบว่านําคนัผลมะขามป้อมสด สามารถลดระดบัโคเลสเตอรอล ไตรกลี
เซอไรด์และ LDL ของกระต่ายโคเลสเตอรอลสูงลงได้ โดยกลไกลดการดูดซมึในระบบทางเดนิอาหาร 
และเพมิการขบัถ่ายออกไปพรอ้มอุจจาระ ( ) สารออกฤทธเิป็นกลุ่มฟลาโวนอยด ์และโพลฟีีนอล ซงึลด
การสงัเคราะหไ์ขมนัและเสรมิการทําลายโคเลสเตอรอลทงัในซรีมัและในเนือเยอืของหนูทโีคเลสเตอรอล
สงูดว้ย (10) สารอลัลซินิและอะโจอนิในกระเทียมสดมฤีทธยิบัยงักระบวนการสรา้งสารโคเลสเตอรอลใน
ร่างกายและมฤีทธติ้านการก่อไขมนัอุดตนัในหลอดเลอืดได้ (11)  มกีารวจิยัลูกเดือยในปี  นี
สรปุว่าในลกูเดอืยมสีารกลุ่มโพลฟีีนอล ซงึออกฤทธลิดโคเลสเตอรอล ตา้นอนุมลูอสิระ และลดความเสยีง
ทจีะเป็นโรคหวัใจและหลอดเลอืด (12) มะเขือเทศเป็นผกัทมีไีลโคปีนสูง มฤีทธติ้านอนุมูลอสิระและ
สามารถลดระดับไขมันชนิดเลวได้ดี ( ) การศึกษาโดยการสังเกตและวิเคราะห์ไปข้างหน้า 
(Prospective cohort) พบว่าหญงิทรีบัประทานมะเขอืเทศเป็นหลกัอย่างสมาํเสมอ สปัดาหล์ะ -  มอื 
จะลดความเสยีงต่อโรคหวัใจและหลอดเลอืดดว้ย ( )  

การนําผกัเครอืงเทศเข้ามาในเมนูอาหารของครอบครวัเป็นเรืองง่าย เติมพรกิไทยในอาหาร
ต่างๆ เพอืเพมิรสชาต ิ แกงจดืใบตําลงึ นําพรกิแนมกบัใบมะรุม ผลมะระขนีก ใบตําลงึต้ม อนัทจีรงิเรามี
นําพรกิหลากหลายชนิด นําพรกิมะม่วง นําพรกิกะปิ นําพรกิหนุ่ม นําพรกิปลารา้ ไตปลาแห้ง  เป็นต้น 
เป็นอาหารทนํีาไปสู่การบรโิภคผกัทดี ีไก่ต้มข่า หากใช้ข่าอ่อน จะเคยีวทานไปได้เลย เวลาทําขา้วต้ม
ปลา จะใชข้่าอ่อนโขลก เตมินําปลา ใส่ในขา้วต้มตอนรบัประทาน และคบีเนือปลาจมิ จะหอม และกลบ
กลนิคาวปลา อร่อยมาก  ตะไครเ้ป็นเครอืงเทศทพีบในอาหารไทยเสมอ ยาํตะไครใ้ส่กุ้งหมูและนํายาํรส
จดั ทาํใหเ้ราบรโิภคตะไครใ้นปรมิาณทมีากขนึ พรกิมอียู่ในอาหารแทบทุกจานอยู่แลว้ ลองนํามะเขอืเทศ
มาผดักบัหมูและไข่ เหยาะนําปลา โรยต้นหอมผกัชเีลก็น้อย ทานกบัขา้วสวยรอ้นๆ หรอืจะผดัเป็นขา้ว
ผดัก็ด ีใส่ลูกเดอืยในแกงจดื หรอืทําขนมก็ได้ นํากระเจยีบ นําชาจนี นํามะขามป้อม เป็นเครอืงดมืทมีี
รสชาตแิตกต่างกนัและมคีุณประโยชน์ดกีว่านําอดัลม 



ทีกล่าวถึงเป็นเพียงตัวอย่างผักและเครืองปรุงอาหารบางส่วนเท่านัน อันทีจริงนอกจาก
สารประกอบพฤกษเคมหีลากหลายชนิดทพีบในผกัผลไมต่้างๆ แลว้ ยงัมสี่วนประกอบอนืทมีปีระโยชน์
ต่อสุขภาพ  คอื สารแมคโครนิวเทรยีนต์ (macronutrient) ได้แก่ คารโ์บไฮเดรต ไขมนั และโปรตนี 
สารอาหารอกีชนิดหนึงคอื สารไมโครนิวเทรยีนต์ (micronutrient) เป็นสารทมีคีวามจาํเป็นต่อร่างกาย
เช่นกนั แต่ต้องการปรมิาณเพยีงเลก็น้อย ไดแ้ก่ ไวตามนิและแร่ธาตุ แมแ้ต่ส่วนกากเสน้ใย (fiber) กย็งั
ช่วยดดูซบัไขมนัทเีราบรโิภคในมอืนนัไว ้และช่วยนําพาไปกําจดัออกจากร่างกายพรอ้มอุจจาระ 

วนันีท่านรบัประทานผกัหรอืยงั ทุกมอืควรมผีกัครงึหนึง อาหารอนือกีครงึหนึง เพอืสุขภาพทดีี
เราตอ้งทาํใหไ้ด ้เป็นกําลงัใจใหทุ้กคนค่ะ 
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