
 ไขมัน เปนสารอาหารที่ใหพลังงานสูงและสะสมอยูในรางกาย 

เมื ่อจำเปนรางกายจะดึงเอาไขมันที่สะสมไวนี ้มาใช โดยไขมัน    

ปริมาณ 1 กรัม ใหพลังงานมากถึง 9 กิโลแคลอรี ในขณะที่

อาหารประเภทเนือ้สัตว (โปรตีน) และอาหารประเภทแปงหรือ

น้ำตาล (คารโบไฮเดรต) ในปริมาณเดียวกัน ใหพลังงานเพียง    

4 กิโลแคลอรีเทานั้น 

 ดังนั้น หากรับประทานไขมันมากเกินไป จะเพิ่มความเสี่ยงตอ

การเกิดโรคตางๆ เชน โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคความดันโลหิตสูง 

โรคไขมันในเลือดสูง โรคอวน โรคเบาหวาน  

มารูจักไขมันกันเถอะ
น เปไขมัน เปนสารอาหารที่ใหพลังงานสงและสะสมอยในรางกาย

 เพราะหากไดรับอาหารจำพวกไขมัน ขาว แปง น้ำตาล  
มากเกินความตองการ จะสงผลตอระดับไขมันในรางกายและ
หลอดเลือด 

ดัชนีมวลกาย (BMI) เปนขอบงชี้ถึงสภาวะของสุขภาพที่ดี วิธีการ : เจาะเลือดตรวจระดับของไขมันในเลือด ซึ่งมักจะตรวจดู  
2 ชนิด คือ คอเลสเตอรอล และ ไตรกลีเซอไรด 

1. หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีไขมันสูงและอาหารที่มีน้ำตาลมาก 

 • อาหารที ่มีไขมันสูง เชน หนังสัตว เนื ้อสัตวติดมัน  

  ผลิตภัณฑจากเนื้อสัตว ไขแดง เครื่องในสัตว อาหารทะเล  

  น้ำมันและกะทิ 

 • อาหารที่มีน้ำตาลมาก เชน น้ำหวาน ขนมหวาน น้ำอัดลม    

  ลูกกวาด เปนตน 

2. เพิ่มการรับประทานอาหารที่มีเสนใยใหมากขึ้น เชน ขาวซอมมือ   

   ถั่วเมล็ดแหง ผัก ผลไมน้ำตาลนอย เชน แอปเปล ฝรั่ง ชมพู เปนตน 

3. ควบคมุน้ำหนักตัวใหอยูในเกณฑที่เหมาะสม (คำนวณจาก BMI)  

4. ออกกำลังกายอยางสม่ำเสมอ อยางนอย 5 ครั้ง/สัปดาห    

   เปนระยะเวลาอยางนอย 30 นาที/ครั้ง 

5. งดดื่มชา กาแฟ เครื่องดื่มแอลกอฮอลทุกชนิด และงดสูบบุหรี่ 

หมายเหตุ เลขใน ( ) คือปริมาณที่แนะนำสำหรับผูใหญ 
 1,600 กิโลแคลอรี สำหรับเด็กอายุ 6-13 ป หญิงวัยทำงานอายุ 25-60 ป        
 ผูสูงอายุ 60 ปขึ้นไป 
 2,000 กิโลแคลอรี สำหรับวัยรุนหญิง-ชายอายุ 14-25 ป ชายวัยทำงานอายุ 25-60 ป 
 2,400 กิโลแคลอรี สำหรับหญิง-ชายที่ใชพลังงานมาก เชน เกษตรกร ผูใชแรงงาน  
 นักกีฬา 

ที่มา : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

* ดัชนีมวลกายมากกวา 30 กก./ตร.ม. ทำใหมีอัตราการตายสูงกวาคนที่ไมอวน      

ถึง 30% การลดน้ำหนัก 5-10% จากเดิมลดอัตราการตายโดยรวมไดถึง 20% 

ปริมาณไขมันที่ไดรับตองเหมาะสม
โรคไขมนในเลมนในเลอดสูง โรคอวน โรคเบาหวาน 

เพราะหากไดรับอาหารจำพวกไขมัน ขาว แปง น้ำตาล

ชนิดของไขมัน หลักการรับประทานอาหารเพื่อปองกัน
และลดไขมันในเลือด
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ทราบไดอยางไรวาไขมันในเลือดสูง
วิธีการ : เจาะเลือดตรวจระดับของไขมันในเลือด ซึ่งมักจะตรวจด

วิธีคิด BMI (ดัชนีมวลกาย)
ดัชนีมวลกาย (BMI) เปนขอบงชี้ถึงสภาวะของสุขภาพที่ดี 

5. งดดมชา กาแฟ เครองดมแอลกอฮอลทุกชนด และงดสูบบุหร

หมวด 
อาหาร 

น้ำตาล 
น้ำปลา เกลือ 

ขาว/ 
แปง 

ผัก 

ผลไม 

เนื้อสัตว 

นม 

น้ำมัน*** ชอนชา 

สวน 

สวน 

สวน 
(1 สวน = 240 มล.) 

สวน 
(1 สวน = 2 ชต.) 

ทัพพี 
(1 ทัพพี = 5 ชต.) 

พลังงานที่ตองการ (กิโลแคลอรี/ วัน) 

ใชนอยเทาที่จำเปน 

หนวย 

1,600 

8 

5 5 

5 4 

9 

1 1 

6 6 

6 

4 

10 

4 (6) 

3 (4) 

2 (1) 

12 

12 

2,000 2,400 

Monounsaturated Fat (ไขมัน

ไมอิ่มตัวเชิงเดี่ยว) หรือ MUFA 

พบมากในพืชท ี ่ ให น ้ำม ัน เช น 

มะกอก ถั ่วลิสง เมล็ดชา และ   

รำขาว 

Saturated Fat (ไขมันอิ ่มตัว) 

พบในผลิตภัณฑจากสัตว เช น 

หน ัง เป ด หน ังไก  น ้ำม ันหมู    

เน ื ้อต ิดม ัน และย ังพบในเนย 

น้ำมันปาลม และน้ำมันมะพราว 

Polyunsaturated Fat (ไขมัน 

ไมอิ ่มตัวเชิงซอน) หรือ PUFA 

สวนใหญพบในพืชที่ใหน้ำมันมาก 

เช น ข  าวโพด ดอกคำฝอย 

ทานตะว ัน ถั ่วเหล ือง และยัง   

พบไดในปลา 

Hydrogenated oil และ Trans 

Fat เป นไขมันที ่ได จากการทำ

น้ำมันพืชใหอยูในรูปของแข็งและ

ปองกันการเหม็นหืน เชน เนยเทียม 

เนยขาว มารการีน น้ำมันทอดซ้ำ 

อาหารฟาสตฟู ด คุ กกี ้อบกรอบ

ตางๆ 

ไขมันที่เปนอันตรายตอหัวใจ ไขมันที่มีประโยชนตอหัวใจ 

ดัชนีมวลกาย =  
น้ำหนัก (กิโลกรัม) 

ความสูง (เมตร) x ความสูง (เมตร) 

คอเลสเตอรอลรวม  
(Total Cholesterol) 

นอยกวา 200 มก./ดล. 

มากกวา 40 มก./ดล. 
(ถาสูงจะดี) 

นอยกวา 100 มก./ดล. 

นอยกวา 150 มก.% 

เอช ดี แอล คอเลสเตอรอล 
(ไขมันดี) (HDL-Cholesterol) 

แอล ดี แอล คอเลสเตอรอล 
(ไขมันราย) (LDL-Cholesterol) 

ไตรกลีเซอไรด 
(Triglyceride) 

ที่มา : National Cholesterol Education Program (NCEP) 

ระดับปกติ ประเภทของไขมัน 

น้ำหนักตัวนอยเกินไป 

น้ำหนักตัวปกติ 

น้ำหนักตัวมากเกินไป 

มีภาวะอวน 

ระดับที่ 1 

ระดับที่ 2 

นอยกวา 18.5 

18.5 - 22.9 

23.0 - 24.9 

25.0 - 29.9 

30.0 - 34.9 

35.0 - 39.9 

ปานกลาง 

เพิ่มขึ้นเล็กนอย 

สูง 

สูงมาก 

รุนแรง 

ดัชนีมวลกาย (กก./ตร.ม.) 
สำหรับคนเอเชีย 

ระดับความเสี่ยง 
ของการเกิดโรคหัวใจ ประเภท 

ความเสี่ยงต่ำแตมีความเสี่ยงใน 
การเกิดปญหาสุขภาพอยางอื่น 



ตัวอยางรายการอาหาร ใน 1 วันตตตตตัวววววอออออยยยยยาาาาางงงงงรรรรราาาาายยยยยกกกกกาาาารรรรรอออออาาาาหหหหหาาาาารรรรร  ใใใใในนนนน 11111 วววววัันนนนน

ขาวตม (ขาวซอมมือ)  4 ทัพพี 
ปลากะพง   2 ชอนคาว 
น้ำมันกระเทียมเจียว  2 ชอนชา 
สมเขียวหวาน  1 ผลกลาง 
นมขาดมันเนย  1 กลอง (240 มล.) 
ขึ้นชาย   ตามตองการ 

เสนเซี่ยงไฮ  3 ทัพพี 
เนื้อไกตมสุก  4 ชอนคาว 
น้ำมันกระเทียมเจียว  2 ชอนชา 
ถั่วงอก   1 ทัพพี 
น้ำตาลทราย  ใชแตนอย 
สับปะรด   9 ชิ้นพอดีคำ 

อาหารเชา : ขาวตมปลากะพงและสมเขียวหวาน 

อาหารกลางวัน : เซี่ยงไฮไกและสับปะรด 

พลังงาน  
545 กิโลแคลอรี 
คอเลสเตอรอล  
42 มิลลิกรัม 

เรียบเรียงโดย  

กลุมงานโภชนศาสตร 
ผลิตและเผยแพรโดย  
งานประชาสัมพันธ 

พลังงาน  
495 กิโลแคลอรี 
คอเลสเตอรอล  
12 มิลลิกรัม ลดมัน ลดเสี่ยง

เลี่ยงโรคหัวใจ  

แผนที่สถาบันโรคทรวงอก

สถาบันโรคทรวงอก
เลขที่ 74 ถนนติวานนท ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง 

จังหวัดนนทบุรี 11000 
โทรศัพท: 02-547-0999 โทรสาร: 02-547-0935 

http://www.ccit.go.th 

รถประจำทางที่ผานสถาบันโรคทรวงอก 

สาย 32, 33, 69, 90, 104 
สาย ปอ.505, ปอพ.35, 388, 1232 

สาย สนามบินน้ำ-ทาน้ำนนท, หมอชิต-บานแพน 
 นนทบุรี-ปทุมธานี-บานแพน, เมืองทองธานี-ทาน้ำนนท 

รังสิต-นนทบุรี 

รวมพลังงานทั้งวัน 1,675 กิโลแคลอรีรรรรรรรรรรรรรววววววววววววมมมมมมมมมมมมพพพพพพพพพพพพลลลลลลลลลลลััััััััังงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงาาาาาาาาาาานนนนนนนนนนนนททททททททททททัััััััััั้้้้้้้้้งงงงงงงงงงงงววววววววววววัััััััันนนนนนนนนนนน 1111111111111,,,,,,,,,,6666666666667777777777775555555555555 กกกกกกกกกกกิิิิิิิโโโโโโโโโโโโลลลลลลลลลลลแแแแแแแแแแแแคคคคคคคคคคคคลลลลลลลลลลลออออออออออออรรรรรรรรรรรีีีีีีีีี

ขาวสวย (ขาวซอมมือ)  3 ทัพพี 
ตมยำหมูเห็ด 

เนื้อหมูไมติดมัน   2 ชอนคาว 
น้ำปลา     ใชแตนอย 
พริก มะนาว ตะใคร ใบมะกรูด   ตามตองการ 
ปลาอินทรีนึ่งบวย    
ปลาอินทรี    2 ชอนคาว 
ขิง บวย    ตามชอบ  
     (บวยใชแตนอย) 
ผัดผักรวมมิตรน้ำมันหอย 

ถั่วลันเตา ขาวโพดออน แครอท  1 ทัพพี 
น้ำมันถั่วเหลือง   2 ชอนชา 
น้ำมันหอย    1 ชอนชา 
น้ำตาลทราย   1 ชอนชา 
ปรุงรสดวยซีอิ๊วขาว   ใชแตนอย 
ชมพู     2 ผลขนาดกลาง 

อาหารเย็น : ขาวสวย ตมยำหมูเห็ด ปลาอินทรีนึ่งบวย 

      ผัดผักรวมมิตรน้ำมันหอยและชมพู 

พลังงาน  
635 กิโลแคลอรี 
คอเลสเตอรอล  
52 มิลลิกรัม 

ดวยความปราถนาดีจาก
สถาบันโรคทรวงอก
กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข


