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   ไขมันในระบบหมนุเวียนเลือด 
 
 ลิพิด  (Lipid) หมายถึ ง ไขมัน (Fat) 
แ ล ะ น้ํ า มั น  (Oil) ร ว ม ทั้ ง ส า ร อื่ น ที่ มี
คุณลักษณะทางกายภาพและเคมีคลายไขมัน 
เชน ละลายในตัวทําละลายไขมันแต ไม
ละลายน้ํ า โครงสร างโมเลกุลคลายกับ
คาร โบไฮเดรต ประกอบดวย คารบอน 
ไฮโดรเจนและออกซิเจน เพียงแตสัดสวน
แตกตางกัน ลิพิดมีจํานวนคารบอนและ
ไฮโดรเจนมากกวาคารโบไฮเดรต จึงให
พลังงานมากกวา สารชนิดนี้จึงเปนแหลง
พลังงานสํารองที่สําคัญของชีวิต นอกจากนั้น
ยังเปนสวนประกอบของเยื่อหุมเซลลและ
ฮอรโมนอีกดวย  

ในแตละวันที่เราบริโภคอาหารมักจะ
มีไขมันเฉลี่ยรวมอยูดวยโดยประมาณ 100 
กรัมหรืออาจมากกวานี้สําหรับบางคน ไขมันที่
เรานําเขาสูรางกาย เมื่อเคลื่อนตัวถึงลําไสเล็ก
ตอนบน (Duodenum) ทันทีที่ไขมันสัมผัสกับ
ผนังลําไส กลไกของการรับสัญญาณและสง
สัญญาณจะทํางานอัตโนมัติ ทําใหมีการผลิต
และหลั่งเอนไซมและน้ําดีทั้งจากตับและตับ
ออนสงตรงมายังลําไสเล็ก โดยเอนไซมไลเปส
จากตับออนเคลื่อนตัวผานออกมาทางทอของ 

 
 

ตับออน (Pancreatic duct) และเขาสูทอน้ําดี 
(Bile duct)  

       เ มื่ อ ไ ต ร เ อ ซิ ล ก ลี เ ซ อ ร อ ล 
(Triacylglycerols) และเกลือน้ําดี (Bile salt) 
คลุกเคลากันไดที่ ไขมันจะแตกตัวเล็กลง 
(Emulsifies fat) ทําใหพื้นที่ผิวสัมผัสระหวาง
น้ํากับไขมันมากขึ้น สงผลใหเอนไซมไลเปส
จ า ก ตั บ อ อ น  (Pancreatic lipase) แ ล ะ
เอนไซมไลเปสจากลําไสเล็ก (Small intestine 
lipase) มีพื้นที่ผิวสัมผัสในการยอยไตรเอซิล-
กลีเซอรอลไดมากข้ึน ขณะเดียวกันพีเอช
ปรับเปลี่ยนสูความพอเหมาะกับการยอย 
เอนไซมไลเปสจากตับออนและลําไสเล็กก็จะ
เขายอยไตรเอซิลกลีเซอรอลและเม่ือสิ้นสุด
ก า ร ย อ ย  จ ะ ไ ด ผ ลิ ต ภั ณ ฑ  (products) 
ป ร ะ ก อ บ ด ว ย  ไ ด เ อ ซิ ล ก ลี เ ซ อ ร อ ล 
(Diacylglycerol) และโมโนเอซิลกลีเซอรอล 
(Monoacylglycerol) เ ป น เ บื้ อ ง ต น ก อ น 
ต อจากนั้ นจึ ง จะแตกตั ว ให กลี เ ซอรอล 
(Glycerol) และกรดไขมันอิสระ (Free fatty 
acids) 
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ผลิตภัณฑที่ยอยไดจะถูกดูดซึมโดยกลุมเซลล
เยื่อบุผนังลําไสเล็ก หลังจากนั้นจะรวมตัวกัน
คืนกลับเปนไตรเอซิลกลีเซอรอลอีกครั้ง เพื่อ
เคลื่อนยายไปสงใหกลุมเซลลของเนื้อเยื่อที่
ตองการใช การลําเลียงจึงจําเปนตองอาศัย
ระบบน้ํา เหลืองเปนทางผานเขาสู ระบบ
หมุนเวียนเลือด เพื่อใหกระแสเลือดชวยนําสง 
แตเนื่องจากลิพิดเปนสารไมมีขั้วจึงไมคอยจะ
ละลายในกระแสเลือด หากตองใชระบบเลือด
เปนเสนทางขนสงลิพิด รางกายจะตอง
ออกแบบพาหนะที่เหมาะสําหรับการขนสง
สารชนิดนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไลโพโปรตีน (Wissmann, 2012) 
 

ไลโพโปรตีน (Lipoprotein) จึงเปนพาหนะหลัก
สําหรับใชขนสงลิพิดในระบบหมุนเวียนโลหิต 
อนุภาคชนิดนี้มีรูปรางเปนทรงกลม เพื่อสะดวก
กับการเคลื่อนตัวไปกับกระแสเลือดที่ไหลอยูใน
หลอดเลือดซึ่งเปนทรงกระบอก อนุภาคไลโพ- 

การขนสงสารในหลอดเลือด (World news, 2012)  
 
โปรตีนมีขนาดแตกตางกัน (5-1200 nm) ดาน
ในของอนุภาคประกอบดวยกลุมของลิพิดที่ไมมี
ขั้ว ไดแกไตรเอซิลกลีเซอรอลและคอเลสเตอ
ริลเอสเทอร สวนผิวดานนอกประกอบดวยกลุม
ของสารที่มีขั้ว อาทิ โปรตีน (Apoproteins) 
คอ เ ลส เ ตอรอลอิ ส ร ะและฟอส โฟลิ พิ ด 
โครงสรางของไลโพโปรตีนลักษณะเชนนี้ มี
สวนชวยใหลิพิดเดินทางไปกับกระแสเลือดได 
อนุภาคไลโพโปรตีนที่ใชสําหรับการขนสงลิพิด
ในกระแสเลือด มีดังนี้  
        ไคโลไมครอน (Chylomicron; CM) 
มีขนาดใหญที่สุด (75-1200 nm) แตมีความ
หนาแนนนอยที่สุด (>0.95 g/ml) สรางขึ้นที่
เย้ือบุผนังลําไสเล็กตอนตน มีหนาที่ขนสงไตรเอ
ซิลกลีเซอรอล ที่ไดจากการยอยลิพิดซึ่งเปน
สวนประกอบของอาหารที่เรารับประทาน ไปสง
ใหกับกลุมเซลลของเนื้อเย่ือกลามเนื้อ และ
เนื้อเยื่อไขมัน 
       ไลโพโปรตีนท่ีมีความหนาแนนต่ํามาก 
(Very low density lipoprotein; VLDL) มี
ขนาดรองลงมาจากไคโลไมครอน (30-80 nm) 
ความหนาแนนเพิ่มขึ้นเล็กนอย (0.95-1.006 g/
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ml) ทําหนาที่ขนไตรเอซิลกลี เซอรอลใน
หลอดเลือดแดงไปยังเนื้อเยื่อตางๆ ระหวาง
ทาง    ไตร เอซิ ลกลี เ ซอรอลพร อ งลง 
ปรับเปล่ียนเปนไลโพโปรตีนความหนาแนน
ปานกลาง  

ไลโพโปรตีนความหนาแนนปานกลาง 
(Intermediate density lipoprotein; IDL) มี
ขนาดรองลงมาจากไลโพโปรตีนที่มีความ
หนาแนนต่ํามาก (25-35 nm) ไลโพโปรตีน
ชนิดนี้ความหนาแนนเพิ่มขึ้นเล็กนอย (1.006
-1.019 g/ml) ยังทําหนาที่ขนสงไตรเอซิล-กลี
เซอรอลอยู 

 ไลโพโปรตีนความหนาแนนต่ํา (Low 
density lipoprotein cholesterol : LDL) มี
ขนาดเล็กกวา  ไลโพโปรตีนความหนาแนน
ปานกลาง (18-25 nm) เปลี่ยนแปลงมา
จากไลโพโปรตีนความหนาแนนปานกลาง มี
หน า ที่ ข น ส ง ค อ เ ลส เ ต อ ร อล จ า ก ก า ร
สังเคราะหที่ตับ เพื่อสงใหกับกลุมเซลลของ
เนื้อเยื่อตางๆ 

ไลโพโปรตีนความหนาแนนสูง (High 
density lipoprotein cholesterol : HDL)  
ไลโพโปรตีนชนิดนี้มีขนาดเล็กที่สุด (5-12 
nm) แตมี ความหนาแนนมากที่ สุ ด เมื่ อ
เปรียบเทียบกับ  ไลโพโปรตีนทั้ง 4 ชนิด 
(1.063-1.210 g/ml) ไลโพโปรตีนชนิดนี้
สรางที่ตับ มีหนาที่จับคอเลสเตอรอล เพื่อ
สงไปใหตับทําลายแลวขับผานออกจาก
รางกายผานทางทอน้ําดี 

 ภาพรวมของระบบไขมันในรางกายของ
เรา ไขมันบางชนิดรางกายเราสังเคราะหขึ้นเอง
ไดสวนหนึ่งและไดจากอาหารที่เราบริโภคอีก

สวนหนึ่ง หากสวนที่ไดจากอาหารไมเพียงพอ 
รางกายจะสังเคราะหเพิ่มเติม หากบริโภคไขมัน
มากรางกายก็จะสังเคราะหนอยลง ทั้งนี้เพื่อ
ปรับสัดสวนของไขมันชนิดตางๆ ใหเกิดดุลย
ภาพเชิงพลวัตอยูตลอดเวลา  
 
บทบาทไขมนัในระบบชีวิตของเรา 
        ร า ง ก า ย ข อ ง เ ร า ทุ ก ค น มี ค ว า ม
จําเปนตองไดรับไขมัน เพื่อนําไปใชสําหรับการ
สรางและซอมแซมกลุมเซลลของเนื้อเ ย่ือ
อวัยวะตางๆ เชน สรางเยื่อหุมเซลล สราง
ฮอรโมนเพศ สรางน้ําดี  และสรางพลังงาน
ใหกับรางกาย นอกจากนั้นยังเปนตัวทําละลาย
ของวิตามิน A, E, D และ K ดังนั้นเราจึงขาด
ไขมันไมได แตขณะเดียวกันก็ไมควรมีไขมันใน
กระแสเลือดมากเกินไป ตองบริหารจัดการ
ไขมันในหลอดเลือดใหมีระดับที่พอเหมาะ
พอประมาณ มิฉะนั้นจะมีความเสี่ยงกับการเกิด
ปญหาคราบไขมัน (Plaque) เกาะบริเวณผนัง
หลอดเลือดแดงช้ันในสุด (Intima) ของสมอง 
หัวใจ แขน ขา หรือไต ในลักษณะสะสมจนเกิด
สภาวะตีบ ที่อาจนําไปสูการอุดตันในที่สุด  
 
 

ชนิดของไลโพโปรตีน (Harris et al., 1993) 



4  

 

สภาวะเครียด (Stress) ที่เกิดข้ึน
ในหลอดเลือด อันเนื่องจากสาเหตุใดๆ ลวน
มีผลกับการออกซิเดชันของไลโพโปรตีน
ความหนาแนนต่ํา (LDL) ซึ่งอาจเกิดจาก
การออกซิเดชันของกรดอะมิโนของอะโพ
โปรตีน (Apoproteins) ที่เปนสวนประกอบ
ของไลโพโปรตีนความหนาแนนต่ํา หรือการ
เกิด ไฮดรอกซิเลชัน (Hydroxylation) ของ
คอเลสเตอรอล ทําใหไลโพโปรตีนความ
หนาแนนต่ําในกระแสเลือดอยูในรูปออก-  
ซิไดส (Oxidize LDL) 

ในกระแสเลือด หากมีไลโพโปรตีน
ความหนาแนนต่ําในรูปของออกซิไดสเปน
จํานวนมาก ก็จะกระตุนใหเม็ดเลือดขาว
ขน าด ใ หญ  (Macrophage) เ ค ลื่ อ น ตั ว
ออกมาจับกิน ถาจับกินมากๆ ภายในเซลล
ของเม็ด เลือดขาวขนาดใหญจะสะสม
คอเลสเตอรอลอยูอยางหนาแนน ภายใน
เซลลจึงเต็มไปดวยฟอง เซลลที่มีสภาพ
เชนนี้เรียกวา “โฟมเซลล (Foam cell)” 

เม็ดเลือดขาวที่เดิมเคยเคลื่อนไหว
คลองแคลวในกระแสเลือด เมื่อเปลี่ยนเปน
โฟมเซลลพฤติกรรมเคลื่อนไหวจะชาลง 
สุดทายนําสูพฤติกรรมการเกาะนิ่งอยูกับที่ 
ไม ต า ง กับคนอ วนมากๆที่ ไ ม ชอบการ
เคลื่อนไหว ตําแหนงที่โฟมเซลลเกาะคือผนัง
หลอดเลือดชั้นในสุด (Intima) เมื่อสะสม
มากขึ้นจะเกิดเปนคราบไขมัน (Plaque) ซึ่ง
คลายกับแผนตะกรันที่อยูภายในทอน้ํา 

คราบไขมันที่เกาะติดอยูกับหลอด
เลือดจะมีองคประกอบไมตางไปจากไลโพ-
โปรตีนความหนาแนนต่ํา (LDL) เมื่อสะสม

นานวันเขาก็จะมีความหนาเพิ่มขึ้น และเม่ือ
มีแคลเซียมมารวมเกาะดวยก็จะสูญเสีย
ความยืดหยุน สุดทายนําไปสูสภาวะหลอด
โลหิตแดงแข็งและตีบตัน (Atherosclerosis) 
ทําใหเกิดความเสี่ยงของการขาดออกซิเจน
ของเนื้อเยื่อสําคัญ ซึ่งไดแก หัวใจ สมอง 
แขน ขา และไต ผลลัพธที่ตามมาก็คือ การ
เกิดโรคหลอดเลือดที่สําคัญดังตอไปนี้ 

 
โรคหัวใจขาดเลือด (Ischaemic 

heart disease; IHD) เกิดจากหลอดเลือด
แดงที่นําออกซิเจนไปเลี้ยงกลุมเซลลของ
เนื้อเยื่อหัวใจ เกิดการสะสมคราบไขมัน 
(Plaque) ในหลอดเลือดแดง กรณีของการ
สะสมคราบไขมันในหลอดเลือดแดงนําเลือด
เขาหัวใจ (Coronary) เมื่อหลอดเลือดตีบ
มากข้ึน เลือดจะขนสงสารอาหารและ
ออกซิเจนเลี้ยงหัวใจไดนอย ผูปวยจะเกิด
อาการเจ็บหนาอก (Angina) อยางรุนแรง 
หากอาการขาดเลือดของกลามเนื้อหัวใจ
เกิดข้ึนตอเนื่อง อาจทําใหกลามเนื้อหัวใจ
บางสวนตาย หัวใจของผูปวยจึงอาจเตนผิด
จังหวะ หรืออาจเกิดภาวะหัวใจวายได 

 
โ ร ค ห ล อ ด เ ลื อ ด หั ว ใ จ ตี บ 

(Coronary heart disease; CHD) เ กิด
จากหลอดเลือดที่นําเลือดไปเลี้ยงหัวใจ 
(Coronary artery) เ กิ ด ก า ร อุ ด ตั น 
(Atheroma) ซึ่งอาจเนื่องจากหลอดโลหิตที่
ตีบมาก บังเอิญมีลิ่มเลือดมาอุดหลอดเลือด
ซ้ํา หรืออาจเกิดจากการแตกของคราบไขมัน  
แลวมีเกล็ดเลือดมาอุดบริเวณ 



5  

 

 (ซาย) โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ (Medical, 2012)  

ดังกลาว สงผลใหหลอดเลือดเกิดการอุดตัน 
ทําใหกลุมเซลลของกลามเนื้อหัวใจตาย
เนื่องจากขาดออกซิเจน อาการหัวใจวายจึง
ตามมา 

        โ ร ค อุ บั ติ เ หตุ จ า กหลอด เ ลื อ ด
ส ม อ ง  (Cerebrovascular accident; 
CUA) หรือ สโตรก (Stroke) อุบัติเหตุของ
หลอดเลือดแดงสมอง อาจเกิดจากหลอด
เลือดแดงในสมองมีคราบไขมันมาเกาะผนัง
ชั้นใน ตามดวยการสะสมของแคลเซียม 
สงผลใหหลอดเลือดตีบและแข็งตัว บางกรณี
อาจเกิดจากลิ่มเลือดจากหลอดเลือดแดง
สวนที่อยูนอกสมอง เกิดการหลุดลอยมา 
ตามกระแสเลือดเขาไปอุดตันหลอดเลือด
แดงในสมอง หรืออาจเนื่องจากผูปวยมี
ความดันโลหิตสูงมากทําใหหลอดเลือดแดง
ในสมองแตก ระบบรางกายจึงสงเกล็ดเลือด
มาอุดรอยแตกสงผลใหหลอดเลือดแดงเกิด
การอุดตัน เนื้อเยื่อสมองบริเวณนั้นจึงขาด
ออกซิเจน นําไปสูภาวะอัมพาตเฉียบพลันกับ
ระบบกลามเนื้อที่สมองสวนนั้นควบคุมอยู 
รวมทั้งการสูญเสียความทรงจําและภาวะ
สมองเสื่อม 

(ขวา) โรคอุบัติเหตุจากหลอดเลือดสมอง (ทีปทัศน, 
2554) 

     โรคแขนและขาขาดเลือด (Peripheral 
arterial disease; PAD) เกิดจากผนังชั้นใน
สุดของหลอดเลือดแดงที่นําออกซิเจนไปเลี้ยง
บริเวณแขน และขา มีการสะสมคราบไขมัน 
(Plaque) จนกระทั่งหลอดเลือดแดงตีบ เมื่อ
หลอดเลือดแดงตีบมากข้ึนกลุมเซลลกลามเนื้อ
บริเวณแขนและขาของผูปวยจะเกิดอาการชา 
หรือปวดตามมา 
    

   โรคแขนและขาขาดเลือด (Emile, 2010) 
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ปจจัยสนับสนุนใหเกิดการสะสมคราบไขมัน
ในหลอดเลือดที่สําคัญอาจมาจากการเพิ่ม
จํานวนของ ไลโพโปรตีนความหนาแนนต่ํา 
(LDL) ควบคู กั บการ เกิ ดอนุ มู ล อิ ส ระที่
สนับสนุนการเกิดออกซิเดชันของไลโพโปรตนี
ความหนาแนนต่ํา (LDL) ทําใหในกระแส
เลือดเกิดการเพิ่มจํานวนของไลโพโปรตีน
ความหนาแนนต่ําในรูปออกซิไดซ (Oxidize 
LDL) หรืออาจเนื่องมาจากผูปวยมีระดับ
ของไลโพโปรตีนความหนาแนนสูง (HDL) 
ต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน (HDL < 60 mg/dl) 
และไม ไดควบคุมให ไลโพโปรตีนความ
หนาแนนต่ําใหมีปริมาณต่ํากวา 130 mg/dl 
เนื่องจากขาดการบริหารจัดการความเสี่ยง
ระบบสุขภาพของตนเอง เชน มีพฤติกรรม
ชอบรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง ขาดการ
ตรวจวัดระดับไขมันในเลือด มีความดันโลหิต
สูงแตไมบริหารจัดการใหลดลง  

และสุดทายขาดวินัยการออก
กํ าลั งกายอย างสม่ํ า เสมอ 
หรือบางคนไมเคยคิดที่ออก
กําลั งกายเพราะมีสารพัด
ขออางที่สมเหตุผลสําหรับ
ตนเอง 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
แนวทางการจัดการความเสี่ยงของ
ระบบสุขภาพ…กรณีไขมันในเลือดสูง 

 ปจจุ บันเปนที่ยอมรับกันวาปญหา
สุขภาพที่เนื่องมาจากหลอดเลือดแดงแข็งตัว
และตีบตัน เปนสาเหตุสําคัญของการทุพลภาพ
และเสียชีวิต เราจึงควรรับรูเกี่ยวกับเกณฑ
ระดับไขมันในกระแสเลือด เพื่อใชประกอบใน
การจัดการระบบสุขภาพของตนเอง ใหอยูใน
ระดับปลอดภัยไวกอน 

ชนิดไขมัน ระดับท่ียอมรับ 
(mg/dl) 

ระดับก้ํากึ่ง
(mg/dl) 

ระดับเสี่ยงสูง
(mg/dl) 

Cholesterol นอยกวา 200 200-239 มากกวาหรือ
เทากับ 240 

LDL-C นอยกวา 130 130-159 มากกวาหรือ
เทากับ 160 

HDL-C มากกวา 60 - นอยกวา 35 

Triglyceride นอยกวา 150 150-199 200-499 

Triglyceride/
HDL ratio 

นอยกวา 5 5-6 มากกวา 6 

เกณฑระดับไขมันในกระแสเลือดท่ีกําหนดโดย The Nation 
Cholesterol Education Program (NCEP) 
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ผูปวยที่มีไขมันในเลือดสูงจํานวนไมนอยที่ไป
พบแพทยหลังจากมีอาการอัมพาตหรือ
กลามเนื้อหัวใจขาดเลือดไปแลว ดังนั้นแพทย
จึงชวยไดแตเพียงปองกันกลามเนื้อหัวใจสวน
ที่ เหลืออยู ไม ให เกิดภาวะขาดเลือดที่จะ
นําไปสูการตายของเซลลกลามเนื้อหัวใจ
เพิ่มเติม แตจะไมสามารถชวยใหกลามเนื้อ
หัวใจสวนที่ตายไปแลว มี โอกาสฟนตัว
กลับคืนมาไดอีก  

 ปจจุบันการรักษาไขมันในเลือดสูง 
มักจะนิยมใชยาลดไขมันในกลุมยา Statin ซึ่ง
ไ ด แ ก  Simvastatin, Fluvastatin, Lovas-
tatin, Atorvastatin และ  Cerivastatin ยา
ในกลุมนี้จะออกฤทธิ์ยับยั้งการทําหนาที่ของ
เอนไซม HMG-CoA reductase ที่ใชในการ
สังเคราะหคอเลสเตอรอลที่ตับ ผลลัพธทําให
ปริมาณคอเลสเตอรอลลดลง สงผลใหระดับ
ของไลโพโปรตีนความหนาแนนต่ํา (LDL) ที่
ทําหนาที่ขนสงคอเลสเตอรอลในกระแสเลือด
ลดตามลงดวย 

ควบคูกับการใชยา Statin มักจะใช
ยาตานเกล็ดเลือดรวมดวย เพื่อปองกันไมให
เกล็ดเลือดไปอุดเสนเลือดเมื่อเกิดการแตก
ของคราบไขมั น  (Plaque) ยาทั้ ง สองนี้
แกปญหาหลอดเลือดแข็งตัวและตีบตันไดดี
ในระดับหนึ่ ง แตก็มีผลข างเคียงที่ ตอง
คํานึงถึง อาทิ อาจมีอาการปวดเมื่อยของ
กลามเนื้อ แตอยางไรก็ตามอาการดังกลาวจะ
สัมพันธกับพันธุกรรมของแตละคนดวย 
 สําหรับทางเลือกที่เหมาะสมของการ
ลดไขมันในเลือด โดยไมเกิดผลขางเคียงที่มี
ความเสี่ยงสูงเหมือนกับการใชสารเคมี ก็คือ

ก า ร ใ ช ไ ฟ โ ต ส เ ต อ ร อ ล  (Phytosterol) 
สารอินทรียชนิดนี้เซลลของพืชสรางขึ้นมา
เพื่อใชรักษาดุลยภาพของพลาสมา มีหลาย
ช นิ ด ด ว ย กั น  เ ช น  Campesterol, β-
sitosterol, Stigmasterol, Lanosterol,  
Ergosterol และ Sitostanol เปนตน  
 
โครงสรางทางเคมีของคอเลสเตอรอล และ      
ไฟโตสเตอรอลในพืช (Mohammed et al., 1999) 

      พืชแตละชนิดสรางสารไฟโตสเตอรอล
เก็บไวในเซลลของเนื้อเย่ือที่แตกตางกันออกไป 
อาจพบในเนื้อเยื่อของดอก ผล หรือเมล็ดของ
พืช เชน กระเจี๊ยบแดง (Hibiscus sabdariffa 
Linn.) พบทั้งในกลีบดอกและเมล็ด สวนคําฝอย 
(Carthamus tinctorius L.)  มีมากในเมล็ด 
ในขณะที่โทงเทงฝรั่งหรือระฆังทอง (Physalis 
peruviana L.) พบว ากระจายอ ยู ในหลาย
บริเวณของผล อาทิ ใน เปลือก เนื้อและเมล็ด  

 

กระเจ๊ียบแดง 
ดอกคําฝอย 

Cholesterol                Campesterol         β-Sitosterol 

   

  Stigmasterol                Sitostanol 
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          สารไฟโตสเตอรอลมีโครงสรางทาง
เคมีคลายกับคอเลสเตอรอลมาก อาจกลาวได
วาแทบจะซอนทับกันได สวนที่แตกตางอยู
เล็กนอยคือ บางตําแหนงของบริเวณสาย
ดานขางของโมเลกุล (Side chain) ดังนั้น
หากบริโภคสวนของเนื้อเยื่อพืชที่สะสมสาร
ชนิ ดนี้  จ ะมี ส ว น ช ว ย ลดป ริ ม าณขอ ง
คอเลสเตอรอลไดในระดับหนึ่ง เนื่องจาก
โครงสรางโมเลกุลคลายคลึงกันมาก ทําให
กระบวนการเมแทบอลิซึมของลิพิดเขาใจผิด
คิดวา ไฟโตสเตอรอลเปนคอเลสเตอรอล 
สงผลใหสารทั้งสองชนิดเกิดการแขงขันแยง
ชิงในการซึมผานเยื่อหุมเซลล นอกจากนั้น 
ไลโพโปรตีนความหนาแนนต่ํา (LDL) ซึ่งทํา
หนาที่ขนสงคอเลสเตอรอล ก็เขาใจผิดคิดวา
ไฟโตสเตอรอลเปนคอเลสเตอรอล ดังนั้นเมื่อ
สารชนิดนี้ผานเขาสูระบบเลือด โปรตีนความ
หนาแนนต่ํา (LDL) ก็จะชวยขนสงไฟโต-
สเตอรอลดวย เพียงแตรางกายไมสามารถใช
ประโยชนจากสารอินทรียชนิดนี้ได รางกาย
จึงตองกําจัดทิ้งไป และระหวางที่ ไฟโต- 
สเตอรอลอยู ในระบบเลือด มีสวนทําให
รางกายวิเคราะหจํานวนคอเลสเตอรอลผิด
เพราะไปรวมสารไฟโตสเตอรอลไวดวย ตับ
จึงไมสังเคราะหคอเลสเตอรอลเพิ่มขึ้น สงผล
ใหระดับคอเลสเตอรอลในรางกายลดลงอยาง
ชาๆ แตไมปรากฏวามีผลขางเคียงเหมือน
สารเคมี 

ดวยขอจํากัดของสารเคมีที่กอใหเกิด
ผลขางเคียง แมวาจะสามารถแกปญหาได
ผูปวยก็อดที่จะหวาดระแวงไมได ขณะเดียวกัน
แมวาสารสกัดไฟโตสเตอรอลดูเหมือนวาจะ
สามารถลดระดับของคอเลสเตอรอลได ทําให
ความเสี่ยงของหลอดเลือดแดงตีบ ตัน หรือ
แตกลดลง แตผูที่คิดจะใชสารสกัดจากพืช
ดังกลาวควรที่จะตองคํานึงถึงรายละเอียดของ
ขั้นตอนของกระบวนการผลิตที่อาจสงผลกับ
ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑเหลานั้นดวย  

ตองไมลืมวาความเปนองครวมของ
สารไฟโตสเตอรอลและสารในกลุมที่เก่ียวของก็
สําคัญไมนอย ดังนั้นแมวาการบริโภคสวนของ
พืชที่มีสารไฟโตสเตอรอลสะสมอยู รางกายจะ
ไดรับในจํานวนไมมากสงผลใหการลดลงของ
ไขมันในเลือดเปนไปคอนขางชา แตรางกายได
ของแถมอยางอื่นที่เปนผลดีกับระบบสุขภาพ 
เชน ไดวิตามิน ไดเสนใยอาหาร ไดสารอาหาร
และธาตุอาหารที่ เปนประโยชนกับรางกาย 
รวมทั้งสารตอตานอนุมูลอิสระ  

สุดทายตองใหความสําคัญกับการ
จัดการระบบสุขภาพเชิงบูรณาการ อาทิ การ
ลดการนําเขาอาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูง การ
สนับสนุนใหรางกายนําไขมันไปใชประโยชน 
ผานกระบวนการตางๆ เชน การสรางพลังงาน
ของกลุมเซลลเนื้อเยื่อกลามเนื้อผานการออก
กําลังกายอยางสม่ําเสมอ การผลิตน้ําดีสําหรับ
ยอยไขมันสายสั้นและปานกลาง การสราง
ฮอรโมนเพศ และการมีสวนรวมสรางวิตามินดี 
เปนตน รวมทั้งงดเวนการสูบบุหรี่ ทั้งหมดที่
กลาวมาตองทําพรอมกันไปอยางความมุงมั่น
และมีวินัย…แลวจะสําเร็จ 

โทงเทงฝร่ัง 
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