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อตัราตายตอ่ประชากรแสนคนดว้ยโรคไมต่ดิตอ่ทีส่ าคญั
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ปอดอุดก ัน้เร ือ้รงั

ความดนัโลหติสูง

ทีม่า : ส านักนโยบายและยทุธศาสตร ์ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ







NATURAL PROGRESSION OF 
ATHEROSCLEROSIS

(From Harkreader H. Fundamentals. Philadelphia: W.B. Saunders, 2000)
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ปัจจยัเสี่ยงการเป็นโรคหวัใจ

• กรรมพนัธุ์ 
• ชายอายมุากกวา่ 45 ปี หญิงอายมุากกวา่ 55 ปี 
• สบูบหุร่ี
• ความดนัโลหิตสงู
• อ้วน / น า้หนกัเกิน
• การอกัเสบ
• ระดบัคอเลสเตอรอลในเลือดสงู
• เบาหวาน
• ขาดการออกก าลงักาย
• ความเครียด 

8
ข้อมลูจาก: ส านกัโรคไม่ติดต่อ กรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ



RISK FACTORS OF DYSLIPIDEMIA

European Heart Journal. 2016

Primary dyslipidemia

Polygenic 
hypercholesterolemia

Familial 
hypercholesterolemia

Familial combined 
hyperlipidemia

Secondary dyslipidemia

Metabolic syndrome

Diabetic mellitus

Hypothyroidism

Nephrotic syndrome

Alcohol/tobacco

Oxidative stress

Some medications

Dietary dyslipidemia

High cholesterol diet

High saturated fat diet

High triglycerides 
diet
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สถานการณก์ารบรโิภคอาหารหวาน มนั เค็ม

การบรโิภค ค าแนะน า
(ชอ้นชา)

ปจัจบุนั
(ชอ้นชา)

น า้ตาล 6 ชอ้นชาตอ่วนั 20 ชอ้นชาตอ่วนั*
23.4 ชอ้นชาตอ่วนั**
28.4 ชอ้นชาตอ่วนั***

ไขมนั 6 ชอ้นชาตอ่วนั 12 ชอ้นชาตอ่วนั

เกลอื 1 ชอ้นชาตอ่วนั 2-3 ชอ้นชาตอ่วนั

ขอ้มลู :  น ้าตาล    * จากรายงานคณะกรรมการออ้ยและน ้าตาล ปี 2550
                          ** โครงการเครอืขา่ยเด็กไทยไมก่นิหวาน ปี 2553

*** GAIN (Global Agricultural Information Network) ปี 2557
น ้ามัน       จากการส ารวจภาวะอาหารและโภชนาการของประเทศไทย ปี 2546
เกลอื      จากการส ารวจการบรโิภคโซเดยีมคลอไรด ์ปี 2550





กนิเกลือมาก

โซเดยีมในเลือดสูง ไตท างานหนักจนช ารุด

     สร้างฮอร์โมน

  หลอดเลือดหดตวัดงึน า้เข้าหลอดเลือด

 โรคความดนัโลหิตสูง

 หัวใจท างานหนัก
กล้ามเน้ือหัวใจหนา

 ต้องการเลือดเลีย้งมากขึน้

   เส่ียงต่อโรคหวัใจและหลอดเลือด



 กนิน า้ตาลมาก

  ได้พลงังานมาก   น า้ตาลในเลือดเพิม่เร็ว

ไขมนัในเลือดสูง    เป็นโรคอ้วน
มเีซลล์ไขมนัมาก

ตบัอ่อนสร้างอนิซูลนิ
    มากจึงเส่ือมเร็ว

ดือ้ต่ออนิซูลนิ สร้างอนิซูลนิน้อยลง  โรคเบาหวาน
ตะกรันไขมนั
ในหลอดเลือด

หลอดเลือดแข็ง  โรคหัวใจและหลอดเลือด



หนทางทีจ่ะลดโรคหัวใจและหลอดเลือด

การใช้ยา

Statins

Non-Statins

การปรับเปล่ียนพฤตกิรรม

การเลือกรับประทานอาหาร



การปรับเปลีย่นพฤติกรรม

• เพิ่มการออกก าลงักาย
• ลดน ้าหนกั

• บริหารความเครียด
• นอนพกัผอ่นใหเ้พียงพอ

• ฝึกสติและสมาธิ
• ไม่สูบบุหร่ีและยาสูบอ่ืนๆ

• ปรับเปล่ียนการบริโภคอาหาร



>> Lifestyle interventions improved lipid levels in 10 of 18 studies

>> Lifestyle interventions may offer modest benefits for reducing blood 

pressure and lipids in this population.  

Prev Chronic Dis. 2011

Systematic 

review



These results suggest that lifestyle modification, especially exercise 

training, is considered to be important to reduce the risk of cardiovascular 

disease through by increasing the HDL-C.

J Metabolic Synd. 2014 



Body weight and physical activity

European Heart Journal. 2016

Overweight (BMI > 22.9 kg/m2)

Obesity (BMI > 24.5 kg/m2)

Abdominal adiposity (Men ≥90 cm, women ≥80 cm)

Contribute to dyslipidemia

>> Caloric intake should be reduced and energy expenditure 

increased in those with excessive weight and/or abdominal adiposity.





พุงเป็นช้ัน (Spare Tyre Tummy) ห่วงยาง

พุงเครียด (Stress Tummy)พงุป่องช่วงล่าง (The Little Pooch) พงุป่อง “The Bloated Tummy”

พงุคุณแม่ “The Mummy Tummy”





5 lbs of fat vs 5 lbs of muscle



Weight reduction can be achieved by decreasing the 

consumption of energy-dense foods, inducing a caloric deficit of 

300–500 kcal/day.

Physical activity should be 

encouraged, with a goal of regular 

physical exercise for at least 30 

min/day every day.

National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion 



Dietary Modifications



การปรับเปลีย่นวถิีทางการด าเนินชีวติ 
(Therapeutic Lifestyle Changes)

• ลดการบริโภคไขมนัอิ่มตวั (<7% ของพลงังานท่ีได้รับทัง้หมด) และ 
cholesterol (<200 mg/d) 

• ทางเลือกการรักษาอื่นๆ เพื่อเสริมการลด LDL เช่น plant 
stanols/sterols (2 g/d) และ viscous (soluble)

fiber (10-25 g/d)

• ลดน า้หนกัตวั

• ออกก าลงักายมากขึน้

26



แสดงส่วนประกอบสารอาหารของ TLC Diet

27



TLC Diet
อาหาร ปริมาณ

ข้าว แป้ง ก๋วยเตี๋ยว (คาร์โบไฮเดรต) > 6 ส่วน (ปรับตามพลังงานที่ควร
ได้รับ)

ผักและผลไม้ ผัก 3-5 ส่วน
ผลไม้ 2-4 ส่วน

นมและผลิตภัณฑ์จากนม 1-2 ส่วน

ไข่ ไข่แดงน้อยกว่า 2 ฟองต่ออาทติย์

เนือ้สัตว์ไขมันปานกลาง 4-8 ช้อนกนิข้าว

ไขมันและน า้มัน ใช้แต่น้อยเลือกใช้ประเภทไม่อิ่มตัว
28



วิธีการปรุงประกอบอาหารในแบบ TLC

• เลือกการปรุงแบบต้ม อบ เผา นึง่ ยา่ง แทนการทอดน า้มนัหรือผดัน า้มนัท่วม

• ลอกหนงัออกจากเนือ้สตัว์

• ใช้กระทะท่ีไม่ติดน า้มนัและพยายามใช้น า้มนัแตน้่อย

• หากเห็นไขมนัท่ีมากบัอาหารให้เอาออกก่อนปรุงประกอบอาหารเช่น ไขมนัใน
เนือ้หมู

• แกงท่ีมีไขมนัสงูหรือผดัท่ีมีน า้มนัให้แช่ให้เย็นเพื่อตกัเอาไขมนัออกก่อน
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อาหารท่ีควรรับประทานในแบบ TLC

• อาหารในกลุม่ผกั ผลไม้ สด 

• อาหารท่ีผา่นการปรุงน้อยท่ีสดุ ไม่เติมน า้มนั เกลือ หรือน า้ตาลเพิ่มเติม

• เลือกรับประทานนมและผลิตภณัฑ์จากนมท่ีมีไขมนัต ่า

• เลือกไขมนัไมอ่ิ่มตวัท่ีดี เช่น ไขมนัจากถัว่ อะโวคาโด 

• โปรตีนท่ีมาจากพืช เช่น ถัว่เหลือง ถัว่เขียว งา ถัว่เปลือกแข็ง

• รับประทานธญัชาติไมข่ดัสี เช่น ข้าวกล้อง ข้าวโอ๊ต ขนมปังโฮลวีท เส้น
ข้าวกล้อง
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อาหารท่ีควรหลีกเล่ียงในแบบ TLC

• อาหารแปรรูปท่ีมีไขมนัสงู เช่น โดนทั ขนมปังทอด ไส้กรอก ไก่ทอด

ไอศกรีม

• ขนมกรุบกรอบ

• อาหารหวานท่ีมีสว่นประกอบของน า้ตาลสงู

• รับประทานไขแ่ละอาหารท่ีมีไขผ่สมมากหรือบอ่ยครัง้จนเกินไป

• เนือ้สตัว์ติดมนั หรือมนัเยอะเช่น ขาหม ูกระดกูซี่โครง และเคร่ืองในสตัว์

• น า้มนัและไขมนั เช่น เนย มาการีน กะทิ
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อาหารแดช (DASH Diet)

• DASH ยอ่มาจาก Dietary Approaches to Stop 
Hypertension  เป็นหลกัการบริโภคอาหารท่ีมีโครงการวิจยั
อาหารสนบัสนนุวา่สามารถท่ีจะช่วยยบัยัง้โรคความดนัโลหิตสงูใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา

• เน้นการรับประทานผกัผลไม้ท่ีมากกวา่ปริมาณท่ีแนะน าทัว่ไปและจ ากดั
การได้รับโซเดียม (เกลือ)

• แนะน าให้รับประทานธญัชาติและโปรตีนท่ีมาจากพืชเพ่ือลดปริมาณ
โปรตีนท่ีมาจากสตัว์

32
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หมวดอาหาร
ปริมาณ(ส่วน) ในระดับ 

2,000  กิโลแคลอรี/วัน

ปริมาณ(ส่วน) ในระดับ 

1,600 กิโลแคลอรี/วัน
ปริมาณอาหาร 1ส่วน 

ข้าว ธัญพืช และผลิตภณัฑ์

ธัญพืช

6-8 6 ข้าวซ้อมมือ/เส้นต่างๆ ½ ถ้วยตวง ( 1 ทัพพีเลก็) 

ขนมปังโฮลวีต 1 แผ่น

ธัญพืชสุก ½ ถ้วยตวง

ซีเรียล 30 กรัม

ผลไม้ 4-5 4 ส้ม กล้วย หรือแอ๊ปเป้ิล 1ผลกลาง

ผลไม้ห่ัน ½ ถ้วยตวง

ผลไม้แห้ง ¼  ถ้วยตวง

น า้ผลไม้ 100% 120 มลิลิลิตร

ผัก 4-5 3-4 น า้ผลไม้ 120 มลิลิลิตร

ผัก 120 มลิลิลิตร

ผักสุก ½ ถ้วยตวง(1 อุ้งมือ)

ผักสด 1 ถ้วยตวง(2 อุ้งมือ)

ผลิตภัณฑ์นมไขมันต ่าหรือขาด

ไขมัน

2-3 2-3 นมไขมัน 1% หรือ 0% 220 มลิลิลิตร

โยเกิร์ตพร่องมันเนยหรือไขมัน 0% 

1 ถ้วยตวง

เนยแข็ง (ไขมันต ่า) 45 กรัม

เนือ้สัตว์ต่างๆ สัตว์ปีก ปลา 

อาหารทะเล ไข่แดง (ไม่เกนิ 4 

ฟอง/สัปดาห์)

≤ 6 3-6 เนือ้สัตว์ต่างๆสุก 30 กรัม หรือ 

2 ช้อนโต๊ะ

ไข่ 1 ฟอง

ไข่ขาว 2 ฟอง

ถั่วต่างๆ 4-5 ส่วน / สัปดาห์ 3 ส่วน / สัปดาห์ ถ่ัวเปลือกแข็ง 1/3 ถ้วยตวง (45 กรัม)

เนยถ่ัว 2 ช้อนโต๊ะ

เมล็ดธัญพืช 2 ช้อนโต๊ะ (15 กรัม)

ถ่ัวเมล็ดแห้งสุกต่างๆ ½ ถ้วยตวง

ไขมัน น า้มันพืช 2-3 2 มาร์การีนหรือน า้มันพืช 1 ช้อนชา

มายองเนส 1 ช้อนชา

มายองเนสไขมันต ่า 1 ข้อนโต๊ะ

น า้สลัดไขมันต ่า 2 ช้อนโต๊ะ

ของหวาน (ถ้ากนิ) ≤ 5 ส่วน / สัปดาห์ 0 น า้ตาล 1 ช้อนโต๊ะ

แยม เยลล่ี 1 ช้อนโต๊ะ

น า้มะนาวเตมิน า้ตาล 240 มลิลิลิตร



ตัวอย่างอาหารที่ให้พลังงานประมาณ 2000 แคลอร่ี

เช้า

- โจ๊กข้าวโอ๊ตกับเหด็ฟางและเนือ้ไก่ (ไก่ 30 กรัม)

- น า้ส้มคัน้ผสมกาก 1 แก้ว

- โยเกร์ิต 1 ถ้วย

กลางวัน

- ข้าวซ้อมมือ

- ไข่ต้ม

- ผักสด

- ย าปลาทู

ของว่าง

- มะละกอ 8 ค า

- ขนมปังงาด า 1 แผ่น

- ถั่วแดงเยน็

เย็น

- ข้าวซ้อมมือ

- แกงจดืต าลึงเต้าหู้

- ถั่วฝักยาวผัดกุ้ง

- ฝร่ัง ½ ลูก
36



อาหารท่ีมีโซเดียม ไดแ้ก่

• อาหารท่ีมาจากธรรมชาติ โดยท่ีโซเดียมนัน้มีอยูใ่นอาหารตามธรรมชาติ
แทบทกุชนิด โดยเฉพาะอาหารท่ีมาจาก เนือ้สตัว์ตา่งๆ จะมีโซเดียมสงู 
สว่นอาหารธรรมชาติท่ีมีโซเดียมต ่า ได้แก่ ผลไม้ทกุชนิด ผกั ธญัพืชและ
ถัว่เมลด็แห้ง และเนือ้ปลา ซึง่อาหารสดเหลา่นีมี้ปริมาณโซเดียมท่ี
เพียงพอ กบัความต้องการของร่างกาย โดยไมจ่ าเป็นต้องใสเ่คร่ืองปรุง
รสใดๆ 

• อาหารแปรรูปหรือวิธีการถนอมอาหาร ได้แก่ อาหารกระป๋องทกุชนิด 
อาหารหมกัดอง อาหารเค็ม อาหารตากแห้ง เนือ้เค็ม ปลาเคม็ ปลาร้า 
ผกัดอง ผลไม้ดอง กนุเชียง หมยูอ
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อาหารท่ีมีโซเดียม ไดแ้ก่

• เคร่ืองปรุงรสชนิดตา่งๆ เช่น เกลือ (ทัง้เกลือเม็ดและเกลือป่น) น า้ปลา ซอส
ปรุงรสท่ีมีรสเคม็ (เช่น ซีอิ๊วขาว เต้าเจีย้ว น า้บดู ูกะปิ ปลาร้า ปลาเจ่า เต้าหู้ ยี ้
รวมทัง้ซอสหอยนางรม) ซอสปรุงรสท่ีไม่มีรสเคม็หรือเคม็น้อย (เช่น ซอส
มะเขือเทศ ซอสพริก น า้จิม้ตา่งๆ ท่ีมีรสเปรีย้วๆ หวานๆ ซอส เหลา่นีแ้ม้จะมี
โซเดียมปริมาณไม่มากเท่าน า้ปลาแตก็่มีอยูส่งู)

• ผงชรูส แม้เป็นสารปรุงรสท่ีไม่มีรสเคม็ แตก็่มีโซเดียมเป็นสว่นประกอบอยู่
ด้วยประมาณร้อยละ 15 อาหารส าเร็จรูปตา่งๆ ท่ีขายในท้องตลาด มกัมีการ
เตมิผงชรูสลงไป แทบทกุชนิด เพ่ือให้อาหารมีรสอร่อยขึน้ หรือแม้การปรุง
อาหารในครัวเรือนก็มีการปรุงแตง่ผงชรูสท าให้ได้รับโซเดียมเข้าไปมากเกิน
ความต้องการ
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อาหารท่ีมีโซเดียม ไดแ้ก่
• อาหารกระป๋องตา่งๆ เช่น ผลไม้และน า้ผลไม้กระป๋อง ปลากระป๋อง และ
อาหารส าเร็จรูปตา่งๆ ขนมกรุบกรอบ เป็นถงุ ซึง่อาหารเหลา่นีมี้การเตมิ
เกลือหรือสารกนับดู ซึง่มีโซเดียมในปริมาณท่ีสงูมาก ควรท่ีจะอา่น
ฉลากโภชนาการถงึปริมาณของโซเดียมท่ีมีอยูใ่นอาหารตามสดัสว่น

• อาหารกึง่ส าเร็จรูป เช่น บะหม่ี โจ๊ก ข้าวต้ม ซปุตา่งๆ ทัง้ชนิดก้อนและ
ชนิดซอง ในบางครัง้อาหารส าเร็จรูปเพียง 1 สว่นรับประทานก็ให้
โซเดียมเท่ากนักบัความต้องการท่ีควรได้รับตอ่วนั

• ขนมตา่งๆ ท่ีมีการเตมิผงฟ ู(Baking Powder หรือ Baking 
Soda) เช่น ขนมเค้ก คกุกี ้แพนเค้ก ขนมปัง ซึง่ผงฟท่ีูใช้ในการท า
ขนมเหลา่นีมี้โซเดียมเป็นสว่นประกอบ (โซเดียมไบคาร์บอเนต)
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อาหารท่ีมีโซเดียม ไดแ้ก่

• น า้และเคร่ืองดื่ม น า้ฝนเป็นน า้ท่ีปราศจากโซเดียม แตน่ า้บาดาลและ
น า้ประปามีโซเดียมปนอยูบ้่าง 

• เคร่ืองดื่มเกลือแร่ มีการเติมสารประกอบของโซเดียมลงไปด้วย เพราะมี 
จดุประสงค์ ให้เป็นเคร่ืองดื่ม ส าหรับนกักีฬาหรือผู้ ท่ีสญูเสียเหง่ือมาก 
ซึง่ต้องการได้รับโซเดียมเพิ่มเติมแตห่ากบคุคลทัว่ไปดื่มเคร่ืองดื่มนีเ้ป็น
ประจ าก็จะท าให้ได้รับโซเดียมเกินความต้องการของร่างกาย

40



การอา่นฉลากโภชนาการเพ่ือใช้เป็น
แนวทางส าหรับโรคหวัใจและหลอด
เลือดรวมทัง้โรคความดนัโลหิตสงู
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สารอาหารท่ีแนะน าใหบ้ริโภคประจ าวนัส าหรับคนไทย
อายตุั้งแต่ 6 ปีข้ึนไป (Thai RDI) 

Thai Recommended Daily Intakes

• โดยมีวตัถปุระสงค์หลกัเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงคณุคา่ทาง
โภชนาการบนฉลากของอาหาร หรือท่ีเรียกวา่ “ฉลากโภชนาการ” 
(Nutrition Labeling) โดยอาศยัข้อมลูพืน้ฐานจากคา่ 
Recommended DailyDietary Allowances for 
Healthy Thais (Thai RDA) โดยเลือกคา่สงูสดุจากคา่ท่ี
แนะน าส าหรับคนอาย ุ20-29 ปีทัง้ 2 เพศ โดยก าหนดให้คา่ความ
ต้องการพลงังานวนัละ 2,000 กิโลแคลอรี ซึง่เป็นระดบัท่ีคนไทย 
(ผู้ใหญ่) สว่นใหญ่ท่ีมีสภาวะทางสขุภาพปกติต้องการ
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3 ชิน้ 30 กรัม
ถุง 5

150 70

8 12
5 25

0 0
2

20 7
0 0

1
190 8

0
น้อยกว่า 20

0

0

บอกใหรู้้วา่ควรกินคร้ังละเท่าไร

กิน 3 ชิน้จะได้ 150 กิโลแคลอรี
โดยเป็นพลงังานจากไขมนั

เกือบคร่ึงหนึง่

บอกใหรู้้วา่หน่ึงถุงใหญ่น้ี 
แบ่งกินไดก่ี้คร้ัง หรือก่ีคน

จ ากดัสารอาหารเหล่านี ้
เพราะกินมากไป ไม่ดีต่อ

สขุภาพ
สารอาหารเหล่านีมี้
ประโยชน์ ควรบริโภค

ให้พอเพียง

ปริมาณสารอาหารส าคญั
ท่ีแนะน าให้ได้รับในหนึง่

วนั

ถา้กินหมดถุงใหญ่น้ี ปริมาณ
พลงังานและสารอาหารท่ี
ไดรั้บจะเป็น 5 เท่า

ฉลากโภชนาการ
แบบเต็ม
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ฉลากโภชนาการแบบ GDA

(Guideline Daily Amounts)

ฉลากหวาน มัน เคม็
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GDA

• คือฉลากโภชนาการท่ีแสดงข้อมลูสารอาหารส าคญั ได้แก่ พลงังาน 
น า้ตาล ไขมนั และโซเดียม ด้านหน้าบรรจภุณัฑ์ โดยแสดงตอ่ 1 หน่วย
บรรจภุณัฑ์ เช่น ถงุ ซอง กลอ่ง

• แสดงปริมาณ และร้อยละของปริมาณสงูสดุท่ีบริโภคได้ตอ่วนั

• มีรูปแบบท่ีอา่นและเข้าใจได้ง่าย ช่วยให้ผู้บริโภคสามารถค านวณ
สารอาหารได้ง่ายขึน้ และน าไปสูก่ารตดัสินใจในการเลือกบริโภคอาหาร
ในแตล่ะมือ้หรือในแตล่ะวนัได้อยา่งเหมาะสม
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GDA

• ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ออกประกาศกระทรวง
สาธารณสขุก าหนดให้ขนม 5 กลุม่หลกั ต้องแสดงฉลากโภชนาการแบบ 
GDA หรือฉลากหวาน มนั เค็ม

1. มนัฝร่ังทอดกรอบ/อบกรอบ   
2. ข้าวโพดคัว่ ทอด หรืออบกรอบ   
3. ข้าวเกรียบ/อาหารขบเคีย้วชนิดอบพอง  
4. ขนมปังกรอบ แครกเกอร์  หรือบิสกิต
5. เวเฟอร์สอดไส้

ซึง่มีผลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัท่ี 24 สิงหาคม พ.ศ.2554 48



อา่นฉลาก GDA ร่วมกบัฉลากมาตรฐาน

1 ถงุ, 1 ซอง,    
1 กลอ่ง, 1 ขวด

แสดงจ านวนครัง้ที่แนะน า
ให้กนิส าหรับกรณีที่หน่ึง

หน่วยบรรจุภณัฑ์มีมากกว่า
หน่ึงหน่วยบริโภค

แสดงค่าพลังงาน 
น า้ตาล ไขมันและ

โซเดียมเป็นร้อยละของ
ปริมาณสูงสุดที่บริโภค

ได้ต่อวัน

แสดงค่าพลังงาน 
น า้ตาล ไขมันและ
โซเดียม ต่อหน่ึง
หน่วยบรรจุภณัฑ์
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ไม่สบาย กนิยา ดกีว่า ไม่กนิ 
หากแต่..

กนิด ีย่อมดกีว่า กนิยา

การแก้ “ต้นเหตุ” ดกีว่า แก้ “ปลายเหตุ”

การใช้ “ความรู้” & “ความรู้สึก”




