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รวมพลัังงานทัั้�งวัน 1,540 กิิโลัแคลัอรี

ควรเลือกรับประทาน

  แหล�งโป์รต่นไขมันตำ�า เชี่�น เนื�อป์ลา ไข�ขาว เต้าห้้  

  เนื�อสัุตว์ไม�ติดมัน ป์ริมาณ 4-5 ช้ี่อนโต๊ะ/มื�อ

  รับป์ระทานเนื�อป์ลาทะเล 2-3 ครั�ง/สัุป์ดาห์

  อาหารท่�ม่เสุ้นใยสุ้ง เชี่�น ข้าวซ้้อมมือ ผัักใบเข่ยว  

  ผัลไม้นำ�าตาลน้อย เชี่�น แอป์เป้์�ล ฝรั�ง ชี่มพ้� เป็์นต้น 

  โดยรับป์ระทานผััก ½ จาน/มื�อ และรับป์ระทานผัลไม้ 

  2-3 กำามือ/วัน

ควรหลีกเลี�ยง

  เนื�อสัุตว์ติดมัน ผัลิตภัณฑ์์เนื�อสัุตว์แป์รร้ป์ ไข�แดง  

  เครื�องในสัุตว์ อาหารทะเล (กุ้ง,หอย,ป้์,ป์ลาหมึก)

  อาหารและขนมท่�ม่กะทิเป็์นสุ�วนป์ระกอบ

  นำ�ามันท่�ม่ไขมันอิ�มตัวสุ้ง เชี่�น นำ�ามันหม้ นำ�ามันป์าล์ม 

  นำ�ามันมะพร้าว

  เนย ช่ี่สุ คร่ม รวมถึงเค้ก คุกก่� เบเกอร่� ไอศิกร่ม

  ขนมหวาน และเครื�องดื�มท่�ม่นำ�าตาลเป็์นสุ�วนป์ระกอบ

  งดดื�มชี่า กาแฟ เครื�องดื�มแอลกอฮอล์ทุกชี่นิด  

  และงดสุ้บบุหร่�

การประกอบอาหาร

  ควรใช้ี่วิธ่การ อบ ต้ม ตุ�น นึ�ง ย�าง ผััดนำ�ามันน้อย 

  แทนการทอด

การดูแลสุข้ภาพ

  ควบคุมนำ�าหนักตัวให้อย้�ในเกณฑ์์ท่�เหมาะสุม 

  ออกกำาลังกายอย�างสุมำ�าเสุมอ อย�างน้อย 30 นาท่/ครั�ง 

        จำานวน 3-5 ครั�ง/ สัุป์ดาห์ 

กิารปฏิิบััติิตัิวเพ่�อห่่างไกิลัภาวะไขมันในเล่ัอดสููง

พลังงาน 
500 กิโลแคลอรี
คอเลสเตอรอล 
42 มิูลลิกรัมู

พลังงาน 
450 กิโลแคลอรี
คอเลสเตอรอล 
12 มิูลลิกรัมู

พลังงาน 
590 กิโลแคลอรี
คอเลสเตอรอล 
52 มิูลลิกรัมู

ลัดมัน ลัดเสีู�ยง 
เลีั�ยงโรคหั่วใจ

ตัิวอย่างรายกิารอาห่ารใน 1 วัน                                             
อาหารเช้้า : ข้้าวต้มูปลากะพงและส้มูเขี้ยวหวาน
ข้าวต้ม (ข้าวซ้้อมมือ)  4 ทัพพ่
ป์ลากะพง   2 ช้ี่อนคาว
นำ�ามันกระเท่ยมเจ่ยว  1 ช้ี่อนชี่า
สุ้มเข่ยวหวาน  1 ผัลกลาง
นมขาดมันเนย  1 กล�อง (240 มล.)
ขึ�นชี่�าย   ตามต้องการ                           

อาหารกลางวัน : เซีี่�ยงไฮ้้ไก่และสับปะรด
เสุ้นเซ่้�ยงไฮ้   3 ทัพพ่
เนื�อไก�ต้มสุุก  4 ช้ี่อนคาว
นำ�ามันกระเท่ยมเจ่ยว  1 ช้ี่อนชี่า
ถั�วงอก    1 ทัพพ่
นำ�าตาลทราย  ใช้ี่แต�น้อย
สัุบป์ะรด   9 ชิี่�นพอด่คำา

อาหารเย็น : ข้้าวสวย ต้มูยำาหมููเห็ด ปลาอินทรีน่�งบ๊วย
ผัดผักรวมูมิูตรนำ�ามัูนหอยและช้มูพู่                                    
ข้าวสุวย (ข้าวซ้้อมมือ)  3 ทัพพ่
ต้้มยำำ�หมูเห็ด
เนื�อหม้ไม�ติดมัน  2 ช้ี่อนคาว
นำ�าป์ลา   ใช้ี่แต�น้อย
พริก มะนาว ตะไคร้  ตามต้องการ
ใบมะกร้ด  เห็ด    
ปล�อิินทรีีน่�งบ๊๊วยำ
ป์ลาอินทร่   2 ช้ี่อนคาว
ขิง บ๊วย   ตามชี่อบ (บ๊วยใช้ี่แต�น้อย)
ผััดผัักรีวมมิต้รีนำ��มันหอิยำ
ถั�วลันเตา ข้าวโพดอ�อน แครอท  1 ทัพพ่
นำ�ามันถั�วเหลือง  1 ช้ี่อนชี่า
นำ�ามันหอย   1 ช้ี่อนชี่า
นำ�าตาลทราย   1 ช้ี่อนชี่า
ป์รุงรสุด้วยซ่้อิ�วขาว  ใช้ี่แต�น้อย
ชี่มพ้�    2 ผัลขนาดกลาง



 ไขมันเป็์นแหล�งพลังงานท่�สุำาคัญของร�างกาย เป็์นแหล�งของ

กรดไขมันท่�จำาเป็์นต�อการเจริญเติบโต การรักษาสุมดุลของผิัวหนัง 

เป็์นแหล�งกำาเนิดของฮอร์โมนหลายชี่นิด ไขมันยังม่หน้าท่� 

ในการลำาเล่ยงและการด้ดซึ้มของวิตามินชี่นิดท่�ละลายในไขมัน

ได้แก� วิตามิน A,D,E และK เป็์นต้น การบริโภคไขมันบางป์ระเภท

ในป์ริมาณท่�มากเกินไป์ จะสุ�งผัลเสุ่ยให้กับร�างกายโดยเฉัพาะ 

ไขมันทรานส์ุท่�ทำาให้เกิดการอักเสุบของหลอดเลือดเพิ�มความเสุ่�ยง

ต�อการเกดิหลอดเลอืดหัวใจต่บ ม่ผัลทำาใหก้ล้ามเนื�อหัวใจขาดเลอืด

และม่ความเสุ่�ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดสุมองได้

สัูดสู่วนของประเภทั้อาห่ารกัิบัพลัังงาน
ทีั้�ควรได้รับัในแต่ิลัะวัน

ห่มวดอาห่าร

พลัังงานทีั้�ต้ิองกิาร
 (กิิโลัแคลัอรี/วัน)

ห่น่วย
1,500 1,800 2,000

ข้้าว – แป้ง 8 9 11
ทัพพี (1 ทัพพี 

= 5 ช้ต.)

ผัก 3-5 3-5 3-5
ส่วน (1 ส่วน
 = 1 ทัพพี)

ผลไมู้ 2 3 3
ส่วน (1 ส่วน 
= 1 กำาป้�น)  

เนื�อสัตว์ 5 6 7
ส่วน (1 ส่วน 

= 2 ช้ต.)

นมู 1 1 1
ส่วน (1 ส่วน 
= 240 มูล.)

นำ�ามัูน 3 4 5 ช้้อนช้า

นำ�าตาล 
นำ�าปลา เกลือ

ใช้้น้อยเท่าที�จำาเป็น

• 1,500 กิิโลัแคลัอรี สุำาหรับหญิงวัยทำางานอายุ 25-60 ปี์ ผ้้ัสุ้งอายุ 60 ปี์ขึ�นไป์

• 1,800 กิิโลัแคลัอรี สุำาหรับชี่ายวัยทำางานอายุ 25-60 ปี์

• 2,000 กิิโลัแคลัอรี สุำาหรับผ้้ัท่�ใช้ี่พลังงานมาก เชี่�น ผ้้ัออกกำาลังกายเป็์นป์ระจำา

กิารรับัประทั้านไขมันมากิเกิินไป
เสีู�ยงต่ิอกิารเกิิดโรคต่ิางๆ ดังนี�
• โรคอ้้วน 
• โรคหลอ้ดเลือ้ดหัวใจ
• โรคหลอ้ดเลือ้ดสมอ้ง
• โรคความดันโลหิตสูง 
• โรคไขมันในเลือ้ดสูง 

Saturated Fat (ไขมันอิ�มตัิว) 

พบในผัลิตภัณฑ์์จากสัุตว์ เชี่�น  
ห นั ง เ ป็์ด  ห นั ง ไก�  นำ�า มันห ม้  
เนื�อติดมัน เนย และยังพบใน  
นำ�ามันป์าล์ม และนำ�ามันมะพร้าว

Monounsaturated Fat 
(ไขมันไม่อิ�มตัิวเชิิงเดี�ยว) 
หรือ MUFA พบมากในนำ�ามัน 
เชี่�น นำ�ามันมะกอก นำ�ามันถั�วลิสุง 
นำ�ามันเมล็ดชี่า นำ�ามันรำาข้าว

Trans Fat เป็์นไขมันท่�ได้จาก
การทำานำ�ามันพืชี่ให้อย้�ในร้ป์ของแข็ง 
เชี่�น เนยเท่ยม เนยขาว พบใน 
อาหารฟาสุต์ฟ้�ด เค้ก คุกก่� เบเกอร่�

Polyunsaturated Fat  
(ไขมันไม่อิ�มตัิวเชิิงซ้้อน) 
หรือ PUFA สุ�วนใหญ�พบในพืชี่
ท่�ให้นำ�ามันมาก เชี่�น ข้าวโพด 
ด อ ก คำา ฝ อ ย  ท า น ต ะ วั น  
ถั�วเหลือง และยังพบได้ในป์ลา

ทั้ราบัได้อย่างไรว่าไขมันในเล่ัอดสููง
วิธีีการ : เจาะเลือดตรวจระดับของไขมันในเลือด 

ซึ้�งมักจะตรวจด้ 2 ชี่นิด คือ คอเลสุเตอรอล และไตรกล่เซ้อร์ไรด์

คอเลสเตอรอลรวมู
(Total Cholesterol)

เอช้ ดี แอล คอเลสเตอรอล 
(ไข้มัูนดี)

(HDL-Cholesterol)

แอล ดี แอล คอเลสเตอรอล
(ไข้มัูนร้าย)

(LDL-Cholesterol)

< 129 มูก./ดล. (คนปกติ)

< 55 มูก./ดล. 
  (ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ)

ไตรกลีเซี่อร์ไรด์
(Triglyceride)

 การเลือกบริโภคเฉัพาะไขมันชี่นิดใดชี่นิดหนึ�งเพ่ยงอย�างเด่ยว 

ก็อาจสุ�งผัลเสุ่ยต�อสุุขภาพในระยะยาวได้ ดังนั�นควรรับป์ระทานไขมัน

ในป์ริมาณท่�เหมาะสุม ต้องคำานึงถึงชี่นิดของไขมันด้วยการรับป์ระทาน

ไขมันอิ�มตัวไม�เกินร้อยละ 10 และไขมันทรานส์ุ ไม�เกินร้อยละ 1 ของ

พลังงานท่�ควรได้รับต�อวัน เชี่�น หากม่ความต้องการพลังงาน 2,000 

กิโลแคลอร่ต�อวัน ควรรับป์ระทานไขมันอิ�มตัวไม�เกิน 22 กรัมต�อวัน

และไขมันทรานส์ุไม�เกิน 2.2 กรัมต�อวัน

ชินิดของไขมันทีั้�ได้จากิอาห่าร

น้อยกว่า 150 มูก./ดล.

ประเภทั้ของไขมัน ระดับัปกิติิ

น้อยกว่า 200 มูก./ดล.

ผู้ช้าย >40 มูก./ดล.
ผู้หญิิง >50 มูก./ดล.


