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คงมีหลายคนทีรูปร่างสวยเพรียว หรือ ผอม แต่เมือตรวจร่างกายพบว่ามไีขมันในเลือดสูง  ทําให้

สงสัยว่า ตรวจผิดหรือเปล่า มันไม่น่าเป็นเช่นนี   ผู้เขียนอยากเรียนว่า คนทีรูปร่างสวยเพรียว หรือ 

ผอมก็มีไขมันในเลือดสูงได้ … ทําไมถึงเป็นเช่นนัน ??? 

ก่อนอืนขอทําความเข้าใจกับท่านผู้อ่านว่า การทเีราบอกว่าคนๆหนึงมีรูปร่างสวยเพรียว หรือ 

ผอมนั น เรามองจากรูปลักษณ์ภายนอก และประเมินด้วยสายตาว่าคนๆนั นมไีขมันที สะสมอยู่ใต้

ผิวหนังในส่วนต่างๆ ของร่างกายไม่มาก แต่ไขมันในเลือดเป็นส่วนของไขมันทีละลายอยู่ในกระแส

เลือด เป็นคนละส่วนกับไขมันทีสะสมอยู่ใต้ผิวหนังตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย ฉะนั นคนอ้วนจงึไม่

จําเป็นต้องมีไขมันในเลือดสูงเสมอไป และ คนผอมก็อาจจะมีไขมันในเลือดสูง ได้ 

ไขมันในร่างกายประกอบด้วย ไขมันในหลอดเลือด ไขมันใต้ชั นผิวหนัง  และไขมันในช่อง

ท้อง  

ไขมันเหล่านีมาจากไหน ไขมันในร่างกายมาจาก 2 แหล่งด้วยกัน คือ จากอาหารทีบริโภคและ 

จากการทีร่างกายสังเคราะหข์ึนเอง ไขมันจะถูกนํามาใช้เป็นแหล่งพลังงาน  นําไปสร้างฮอร์โมน  นําไป

สร้างนําดเีพือช่วยในการดูดซึมอาหารไขมัน และ ใช้เป็นส่วนประกอบในการสร้างเนือเยือของเซลล ์  

 ไขมันในเลือด อยู่ในรูปไลโปโปรตีน คือ เป็นสารประกอบของไขมันและโปรตีน ซึงไลโป

โปรตีนทีอยู่ในเลือดสามารถผสมเข้ากันกับส่วนประกอบต่างๆของเลือดได้ ส่วนของไขมันไลโปโปรตีนมี

ทั งทีเป็น โคเลสเตอรอล ไตรกลีเซอไรด ์ฟอสโฟลิปิดและ กรดไขมันอิสระ ไขมันแต่ละชนิดมีหน้าที

ต่างๆกัน คือ โคเลสเตอรอลเป็นไขมันทีรา่งกายสามารถสังเคราะห์ขึนเองได้ และได้ร ับจากอาหารที

ร ับประทาน ไขมันชนิดนเีป็นสารตั งต้นทีนําไปสร้างนําดี เพือช่วยในการดูดซึมอาหารไขมันและใชส้ร้าง

ฮอร์โมนบางชนิด ไตรกลีเซอไรดเ์ป็นไขมันอีกชนิดหนึงทีร่างกายสามารถสร้างขึนเองไดแ้ละไดจ้าก

อาหารทีร ับประทานเขา้ไปโดยเฉพาะอาหารจําพวกแป้ ง หรืออาหารทมีีรสหวาน ไขมันชนิดนีเป็นแหล่ง

พลังงานทีร่างกายสะสมไว้ใช้  ฟอสโฟลิปิดเป็นส่วนประกอบทีสําคัญของเยือหุ้มเซลล ์ส่วนกรดไขมัน

อิสระเป็นแหล่งพลังงานทีสําคัญของร่างกาย  

ไลโปโปรตีนแบ่งตามความหนาแน่นของโมเลกุลได้เป็นหลายชนิด แต่ทีเรารู้จ ักกันดี คือ  

แอลดีแอล (Low density lipoprotein – LDL)  เป็น ไลโปโปรตีนทีมโีคเลสเตอรอลประกอบ

อยู่ถึง 60% ไลโปโปรตีนชนิดนีจึงมีหน้าทีนําเอาโคเลสเตอรอลไปยังเซลล์ทีต้องการใชโ้คเลสเตอรอล แต่

หากมีไขมันชนิดนีในเลือดสูงจะเสียงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด และหากมีโรคเบาหวานหรือมี

โรคหัวใจร่วมด้วยความเสียงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดจะเพิมขึน   



วแีอลดีแอล (Very low density lipoprotein – VLDL)  เป็น ไลโปโปรตีนทีสรา้งจากตับ

ประกอบด้วยไตรกลีเซอไรด ์ - %  จึงมหีน้าทนํีาไตรกลีเซอไรดไ์ปเนือเยือต่างๆ เพือใช้เป็นแหล่ง

พลังงานโดยเอมซัยม์ LPL จะสลาย ไตรกลีเซอไรดใ์น VLDL ให้เป็นกรดไขมันอิสระทีพร้อมจะถูกใช้เป็น

แหล่งพลังงานของร่างกาย  ภาวะ VLDL ในเลือดสูงก็เพิมความเสียงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด

เช่นกัน 

เอชดีแอล (High density lipoprotein – HDL) เป็นไขมันทดีีต่อร่างกาย มีหน้าทีนํา

โคเลสเตอรอลทีสะสมตามผนังหลอดเลือดหรือทีเนือเยืออืนไๆปทําลายทีตับ ดังนั นถ้าระดับ HDL ใน

เลือดสูง จะทําให้อัตราเสียงต่อการเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจลดลง  การออกกําลังกายทําใหค่้า HDL ใน

เลือดเพิมมากขึนได ้

จะเห็นได้ว่าร่างกายมีทั งกระบวนการสร้างและย่อยสลายไขมัน ตลอดจนกระบวนการนําไขมันที

สะสมในบริเวณทีไม่สมควรกลับเข้าสู่ตับ แต่ภาวะไขมันในเลือดสูงก็ย ังมีโอกาสเกิดขึนได้ ป ั จจุบันภาวะ

ไขมันในเลือดสูงจัดเป็นหนึงภาวะของกลุ่มอาการอ้วนลงพุง (Metabolic Syndrome ซึงประกอบด้วย 

ความดันโลหิตสูง เบาหวาน  และ ภาวะไขมันในเลือดสูง) ฉะนั นคนอ้วน (สตรีทมีีเส้นรอบเอวมากกว่า

หรือเท่ากับ  เซนตเมตร และผู้ชายทีมีเส้นรอบเอวมากกวาหรือ เท่ากับ เซนติเมตร) ก็น่าจะมีโอกาส

เกิดภาวะไขมันในเลือดสูงได้มากกว่า  ทั งนีเพราะไขมันในช่องท้องจะทําให้เกิดกลไกการเผาผลาญ

นําตาลทีผิดปกติมากกว่าไขมันทีกระจายอยู่บริเวณอืนในร่างกาย ทําให้ระดับนําตาลในเลือดสูงกว่าปกติ 

จึงมีความเสียงต่อการเป็นโรคเบาหวานมากขึน  และเมือเป็นโรคเบาหวานก็จะเพิมโอกาสเสียงของโรค

ความดันโลหิตสูงและภาวะไขมันในเลือดสูงด้วย 

 ไขมันใต้ชั นผิวหนัง เกิดจากการสะสมของนําตาลทีแปรสภาพเป็นไขมัน แล้วไปเกาะอยู่

ตามส่วนต่าง ๆ ในร่างกาย หรือทีเห็นเป็นชั นหนา ๆของไขมันบริเวณหน้าท้องนั นเอง ไขมันชั นนีไม่

ส่งผลให้เกิดอันตรายร้ายแรงมากนัก เพราะเป็นไขมันทีสามารถกําจัดได้ง่ายกว่าไขมันในส่วนอืน   

 ไขมันในช่องท้อง (Visceral Fat)  ก็เป็นไขมันใต้ช ั นผิวหนังเช่นกัน  เกิดจากการสะสมตัว

ของสารอาหารประเภทไขมันในอาหารทีร่างกายเผาผลาญเป็นพลังงานไม่หมด ทําให้ไปเกาะอยู่ตาม

บริเวณระหว่างกล้ามเนือท้องกับอวัยวะภายในช่องท้องในลักษณะแทรกตัวอยู่ตามเนือเยือของเซลล์ต่าง 

ๆ  ฉะนั นเมือมองจากภายนอกแล้วเห็นเป็นหน้าท้องยืนออกมา แต่ถ้าหากลองอัลตร้าซาวด์ดูจะพบว่า

อวัยวะภายในถูกห่อหุ้มไว้ด้วยถุงไขมันสีเหลือง ไขมันในช่องท้องเป็นไขมันทีอันตรายมากเมือเทียบกับ

ไขมันบริเวณอืนของร่างกาย เพราะไขมันชนิดนีจะสลายตัวเป็นกรดไขมันอิสระ สามารถละลายเข้าสู่

กระแสเลือดไปสะสมตามอวัยวะต่าง  ๆดังเช่นการไปสะสมทีตับจนเกิดภาวะไขมันพอกตับ เป็นต้น  

นอกจากนีไขมันในช่องท้อง ย ังเผาผลาญออกให้หมดยากกว่าไขมันในบริเวณอืนด้วย  ผลเสียทีตามมา

อีกอย่างหนึงคือกรดไขมันอิสระในกระแสเลือดทเีพิมขึนจะไปยับยั งกระบวนการเผาผลาญของกลูโคสที

กล้ามเนือ ทําให้ระดับนําตาลในเลือดสูงขึน เกิดภาวะดือต่ออินซูลิน ความดันโลหิตสูง 

จากชนิดต่างๆของไขมันจะเห็นได้ว่า การทีจะบอกว่าคนๆหนึงผอมหรืออ้วน ประเมิน

จากการสะสมของไขมันใต้ชั นผิวหนัง  และไขมันในช่องท้อง แต่การจะบอกว่าคนๆหนึงมีไขมัน

ในเลือดสูงหรือไม่นัน ไม่สามารถประเมินด้วยตาเปล่า ต้องร ับการตรวจทางห้องปฏิบัติการจึงจะ



ทราบว่ามีไขมันในเลือดสูงหรือไม่ 

    นั นคือ คนผอม หุ ่นดีก็มีภาวะไขมันในเลือดสูงได้เช่นกัน 

อ่านข้อมูลเพิมเติมเกียวกับยาลดไขมันในเลือดได้จากบทความเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน เรือง ยาลด

ไขมันในเลือด 
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