วิธีป้องกันรั กษาภาวะไขมันในเลือดสูง
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วิธีป้องกันรั กษาภาวะไขมันในเลือดสูง


ในขณะที่โลกมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ระดับการใช้ชีวิตของคนเราก็มีการ
พัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง ลักษณะการดาเนินชีวิตก็เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง
เช่นกัน ในชีวิตประจาวัน เราทานอาหารที่มีปริ มาณไขมันและคอเลสเตอรอล
เป็ นจานวนมาก เป็ นสาเหตุให้มีผปู ้ ่ วยด้วยโรคไขมันในเลือดสู งเพิม่ ขึ้นเรื่ อยๆ
อีกทั้งยังมีแนวโน้ม การเติบโตที่เพิม่ ขึ้น จากผลการวิจยั พบว่าโรคไขมันใน
เลือดสู งเป็ นพื้นฐานของเส้นเลือดที่แข็งตัว หลอดเลือดแข็งตัวนี้ยงั เป็ นปัจจัยที่
อันตรายที่สุดของโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองอีกด้วย
ดังนั้นไขมันในเลือดสู งจึงเป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพของคนเราเป็ นอย่างมากมีคน
เคยกล่าวว่า “ผูป้ ่ วยที่มีโรคไขมันในเลือดสู งคือผูป้ ่ วยที่ภายในร่ างกายมีระเบิด
เวลาที่จะเป็ นโรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง”。

วิธีป้องกันรั กษาภาวะไขมันในเลือดสูง


ในฐานะที่เราทุกคนรู ้วา่ หลอดเลือดแข็งทาให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจได้
กล้ามเนื้อหัวใจตายโรคหลอดเลือดสมองโรคเสื่ อมในผูส้ ู งอายุเป็ นต้น โรค
หลอดเลือดหัวใจและสมองไม่เพียงแต่อตั ราการเสี ยชีวิตจะสู ง อัตราการ
พิการก็สูงเช่นกันองค์การอนามัยโลกพบว่า ทัว่ โลกมีผเู ้ สี ยชีวิตจากโรค
หลอดเลือดหัวใจและสมอง 20,000-30,000 คนต่อปี โรคหลอดเลือด
หัวใจและสมองมีอตั ราการเสี ยชีวิตสู งกว่าทุกโรครวมกันถึง 50 % ดังนั้น
ไม่วา่ จะเป็ นการทางานของเราให้ได้ตามปกติกด็ ีหรื อจะเป็ นความสุ ขของคน
ในครอบครัวก็ดี เราควรจริ งจังกับการรักษา และทาความเข้าใจถึงสาเหตุ
การเกิดโรคไขมันในเลือดสู ง อันตรายของมัน วิธีป้องกัน และวิธีการ
รักษา เพื่อกาจัดโรคหลอดเลือดหัวใจและสมองตั้งแต่ตน้ ต่อจากนี้ขา้ พเจ้า
จะแนะนาให้ความรู ้ทุกท่านเกี่ยวกับโรคไขมันในเลือดสู ง.

วิธีป้องกันรั กษาภาวะไขมันในเลือดสูง
1.อะไรคือโรคไขมันในเลือดสู ง








โรคไขมันในเลือดสูงคือ ภาวะที่เลือดมีปริ มาณคอเลสเตอรอลและ
ไตรกลีเซอไรด์เยอะเกินไป (ในบางครั้งพบว่ามี HDL ต่าร่ วมด้วย)
น้ าเลือดในส่ วนซีรั่ม 100 มิลลิลิตรในคนปกติทวั่ ไป
ระดับคอเลสเตอรอลรวม ( TC ) น้อยกว่า 200 mg/dl
ระดับไตรกลีเซอไรด์ ( TG ) น้อยกว่า 130 mg/dl
ไขมันที่มีความหนาแน่นสูง ( HDL ) มากกว่า 45 mg/dl
ไขมันที่มีความหนาแน่นต่า ( LDL ) น้อยกว่า 100 mg/dl

ประเภทของไขมันในเลือดสูง
ประเภทของไขมันในเลือดสูง:
 1.คอเลสเตอรอลในเลือดสู ง : คอเลสเตอรอลในซี รั่มสู งเท่ านั้น
 2.ไตรกลีเซอไรด์ ในเลือดสู ง : ไตรกลีเซอไรด์ สูงเท่ านั้น
 3.ไขมันในเลือดสู งแบบผสม: ไขมันทั้งสองตัวรวมกัน

อะไรคือคอเลสเตอรอล
2. อะไรคือคอเลสเตอรอล


คอเลสเตอรอลเป็ นอนุพนั ธ์ของไขมันชนิดหนึ่ง ไม่วา่ จะเป็ นน้ ามันจาก
สัตว์ เครื่ องในสัตว์ ไข่แดง ล้วนมีปริ มาณคอเลสเตอรอลสู งทั้งสิ้ น อีก
ทั้งสิ่ งมีชีวิต (รวมถึงมนุษย์) ภายในร่ างกายเกือบทุกเซลล์สามารถ
สังเคราะห์คอเลสเตอรอลได้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ อวัยวะตับ
คอเลสเตอรอลเป็ นสารตั้งต้นของเสตียรอยด์ฮอร์โมนต่างๆ สเตียรอยด์
ฮอร์โมนเหล่านี้ ถูกสร้างขึ้นมาจากน้ าตาลไขมัน แป้ ง รวมถึงระบบเมตา
บอลิซึมของน้ าและอิเล็กทรอไลท์ การตอบสนองต่อความเครี ยด
ภูมิคุม้ กันร่ างกายเป็ นต้นล้วนมีอิทธิพลสาคัญ

คอเลสเตอรอลและความสัมพันธ์ กับสุขภาพ


ในโลกปัจจุบนั ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านหลอดเลือดหัวใจเข้าใจว่า หากควบคุมปริ มาณ
คอเลสเตอรอลอยูร่ ะหว่าง 110-200 มิลลิกรัมเปอเซ็นต์ (2.8-5.2 มิลลิโมล)
ทาให้อตั ราการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจลดลง ร่ างกายแข็งแรงเสี ยชีวิตจาก
โรคหัวใจขาดเลือดลดลง ชีวิตยืนยาวตามธรรมชาติ ในทางตรงกันข้ามหาก
คอเลสเตอรอลในเลือดสู งถึง 220 มิลลิกรัมเปอเซ็นต์ มันจะค่อยๆสะสมใน
หลอดเลือด เมื่อเวลาผ่านไปหลอดเลือดจะแข็งขึ้นและหนาขึ้น เกิดหลอด
เลือดตีบและทาให้การไหลเวียนของเลือดในอวัยวะต่างๆไม่เพียงพอ ก่อให้เกิด
โรคหลอดเลือดแดงแข็ง(Atherosclerosis) ถ้าหากหลอดเลือดแดงแข็ง
เกิดขึ้นที่เส้นเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจ(Coronary Artery)จะเกิดโรคหลอดเลือด
หัวใจตีบ(Coronary Artery Disease:CAD)ถ้าหากเกิดที่หลอดเลือดสมอง
จะทาให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองตีบ หรื อโรคอื่นๆทางหลอดเลือดสมอง

คอเลสเตอรอลมีทั้งดีและร้ าย




คอเลสเตอรอลแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท เรามักพูดว่าไขมันที่มีความ
หนาแน่นต่า(LDL)ทาให้เกิดหลอดเลือดแดงแข็งตัว มีผลเสี ยต่อร่ างกาย
เป็ นที่รู้จกั กันในนาม “มือสังหารหัวใจมนุษย์” ถ้าเมื่อใดที่มนั เพิม่ สู งขึ้น
ในร่ างกายมากเกินไป ก็จะสะสมอยูภ่ ายในหลอดเลือด ค่อยๆก่อตัวเป็ น
ก้อนเลือดในหลอดเลือดแดง ดังนั้นเมื่อไขมันในเลือดสู งขึ้นจึงเพิ่ม
โอกาสเสี่ ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคหลอดเลือดสมอง
โดยเฉพาะอย่างยิง่ การพัฒนาเป็ นโรคหัวใจขาดเลือด
อีกชนิดคือไขมันที่มีความหนาแน่นสู ง(HDL) มีประโยชน์ต่อมนุษย์ รู ้จกั
กันในนาม “ผูพ้ ิทกั ษ์โรคหัวใจขาดเลือด”

คณ
ุ ประโยชน์ ของ HDL






ไขมันที่มีความหนาแน่นสู ง HDL มีประโยชน์ใน 2 ด้าน ได้แก่:
1. ทาหน้าที่ขนส่ งคอเลสเตอรอลและกรดไขมัน จากส่ วนต่างๆของ
ร่ างกายไปที่ตบั เพื่อทาลาย จึงเป็ นการลดและหยุดการพัฒนาของ
หลอดเลือดแดงแข็งได้；
2. ช่วยปราบไขมันตัวเลว (LDL) ลดการสะสมของคอเลสเตอรอล
ในเนื้อเยือ่ และผนังหลอดเลือด เปรี ยบเสมือนผูก้ าจัดขยะออกจาก
หลอดเลือด。

คณ
ุ ประโยชน์ ของ HDL


การศึกษาทางคลินิคแสดงให้เห็นว่าหาก HDL ต่าลงกว่า 35 มิลลิกรัมเปอ
เซ็นต์ ความเสี่ ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจและสมองจะเพิ่มขึ้นอย่างมาก
ในทางตรงกันข้ามหาก HDL เพิม่ ขึ้นทุก 1 มิลลิกรัมเปอเซ็นต์ ความ
อันตรายของโรคหัวใจขาดเลือดจะลดลง 2-3 เปอเซ็นต์ และถ้าหากไขมัน
ตัวเลว LDLลดน้อยกว่า 160 มิลลิกรัมเปอเซ็นต์ อัตราการเกิดโรคที่
เกี่ยวข้องกับคอเลสเตอรอลก็ลดลงตามไปด้วย ดังนั้นไม่เพียงแต่ลด
ปริ มาณ LDLหากแต่ตอ้ งเพิ่มปริ มาณ HDLด้วย ถึงจะสามารถป้ องกันรักษา
หลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมองให้แข็งแรง

อะไรคือไตรกลีเซอไรด์
3. อะไรคือไตรกลีเซอไรด์


ไตรกลีเซอไรด์เรี ยกอีกชื่อว่า ไขมันที่เป็ นกลาง ไตรกลีเซอไรด์
คอเลสเตอรอล ฟอสโฟลิพิด และกรดไขมัน ต่างเป็ นองค์ประกอบไขมัน
ที่อยูใ่ นน้ าเลือด มันคือแหล่งพลังงานที่สาคัญของร่ างกายมนุษย์ ไขมัน 1
กรัม ให้พลังงาน 9 กิโลแคลอรี่ (คาร์โบไฮเดรต 1 กรัม ให้พลังงาน 4
กิโลแคลอรี่ ) เป็ นแหล่งพลังงานหลักของสิ่ งมีชีวิต!! ยิง่ ไปกว่านั้น
ไตรกลีเซอไรด์ยงั เป็ นแหล่งสะสมพลังงานที่ดีที่สุดในร่ างกาย

อะไรคือไตรกลีเซอไรด์


แต่หากไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสู งเกินไปก็ส่งผลเสี ยได้ มีหลายโรคที่
เกี่ยวข้อง พบบ่อยที่สุดคือ โรคหลอดเลือดแดงแข็งตัว มีไขมันสะสม
ในหลอดเลือดมากเกินไป ก่อตัวขึ้นเป็ นก้อนคล้ายเม็ดโจ๊ก นานวันเข้า
ก้อนนั้นก็ค่อยๆเพิ่มขึ้น สะสมมากขึ้นจนกระทบการไหลเวียนของเลือด
ส่ งผลให้การไหลเวียนของเลือดภายในเนื้อเยือ่ และอวัยวะภายในไม่
เพียงพอ เกิดเป็ นโรคหัวใจขาดเลือดและโรคหลอดเลือดสมองได้ โรค
เหล่านี้มกั พบในคนอายุ 40 ปี ขึ้นไป อัตราการเกิดโรคและอัตราการ
เสี ยชีวิตเพิ่มตามอายุที่มากขึ้น ระดับคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์
ในเลือดมีความสัมพันธ์กนั อย่างชัดเจน

อะไรคือไตรกลีเซอไรด์


นอกจากนี้ไตรกลีเซอไรด์สูงยังเป็ นสาเหตุทาให้โรคต่างๆ อาการทรุ ดลงด้วย
อาทิโรคเบาหวาน ,ไขมันพอกตับ ,โรคอ้วน ,ตับอ่อนอักเสบ ,ลิ่มเลือดอุด
ตันในสมอง,โรคนิ่วในถุงน้ าดีเป็ นต้น ในทางกลับกันโรคเหล่าก็ส่งผล
กระทบต่อการเผาผลาญไขมันเกิดเป็ นไตรกลีเซอไรด์สูง ดังนั้นไตรกลีเซอไรด์
ที่เพิม่ สู งขึ้นเปรี ยบเสมือน นักฆ่าความแข็งแรง เพื่อไม่ให้มีมากเกินไป จึงมี
วิธีป้องกันและลดการสะสมของไตรกลีเซอไรด์จึงเป็ นสิ่ งจาเป็ น ปริ มาณ
ไขมันต่างๆในเลือดที่ไม่สมดุลเป็ นสาเหตุโดยตรงของหลอดเลือดแดงที่แข็งตัว
เมื่อระดับคอเลสเตอรอลในเลือดสู งกว่า 200 มิลลิกรัมเปอร์เซนต์ ความ
เข้มข้นของคอเลสเตอรอลก็สูงตาม หลอดเลือดแดงแข็งก็เพิ่มระดับขึ้น อัตรา
การเกิดโรคหัวใจขาดเลือดก็เพิม่ ขึ้นด้วย

คอเลสเตอรอลกับหลอดเลือดแดงแข็ง


การเคลื่อนย้ายของคอเลสเตอรอลในกระแสเลือด จึงต้องเกาะตัวไปกับไลโป
โปรตีน แล้วเปลี่ยนเป็ นLDL ดังนั้นหากตัวนาพาคอเลสเตอรอลยิง่ มาก ความ
เป็ นไปได้ที่จะเป็ นหลอดเลือดแดงแข็งยิง่ เพิ่มขึ้นตาม, HDL สามารถนา
คอเลสเตอรอลในร่ างกายกลับไปยังตับเพื่อทาลาย เพื่อป้ องกันการสะสมตัว
ของคอเลสเตอรอล ผลวิจยั ทางคลินิกแสดงให้เห็นว่า TC/HDL-C(อัตราส่ วน
คอเลสเตอรอลรวมต่อHDL) และ TC-HDL-C/HDL-C(คอเลสเตอรอลรวมลบ
ด้วยHDLต่อHDL) เทียบอัตราส่ วนยิง่ ต่า ความเสี่ ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจ
และหลอดเลือดสมองยิง่ ต่า หากอัตราส่ วนยิง่ สู งความเสี่ ยงยิง่ สู ง ในปัจจุบนั
อัตราผูเ้ สี ยชีวิตจากโรคหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมองเพิ่มสู งขึ้นนัน่
หมายถึงผูเ้ สี ยชีวิตจากโรคนี้ข้ ึนเป็ นอันดับหนึ่งและผูร้ ้ายที่ทาให้เกิดโรคหลอด
เลือดแดงแข็งคือ “โรคไขมันในเลือดสู งนัน่ เอง”

โรคไขมันในเลือดสูงมีอันตรายอย่ างไร
3.โรคไขมันในเลือดสู งมีอน
ั ตรายอย่างไร


ในฐานะที่เราทุกคนรู ้วา่ ในประเทศจีนและประเทศต่างๆที่
พัฒนาแล้วโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคหลอดเลือดสมอง
มีอตั ราการเสี ยชีวิตสู งเป็ นอันดับหนึ่งและผูร้ ้ายที่คร่ าชีวิตคือ
โรคไขมันในเลือดสู งที่ก่อให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ
นัน่ เอง

ภาพแสดงไขมันอดุ ตันในหลอดเลือดหัวใจ

ภาพแสดงไขมันอดุ ตันในหลอดเลือดสมอง

ใครที่เป็ นโรคไขมันในเลือดสูงง่ าย
ใครที่เป็ นโรคไขมันในเลือดสูงง่าย?
ทานอาหารไขมันสู ง คอเลสเจอรอลสู งและพลังงานสู งเป็ นประจา
ขยับหรื อออกกาลังกายน้อย
อายุ 50 ปี ขึ้นไป
รู ปร่ างอ้วน
ใช้ชีวิตไม่มีระเบียบ เครี ยดง่าย มีสิ่งกระทบจิตใจง่าย
สู บบุหรี่ ดื่ มเหล้า
มีกรรมพันธุ ์โรคไขมันในเลือดสู งและโรคหัวใจขาดเลือด
ต่อมไทรอยด์ทางานน้อย
มีโรคตับ โรคไต โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิ ตสู งเป็ นต้น
ใช้ยาBeta-blocker หรื อยาขับปั สสาวะthiazide เป็ นเวลานาน

ไขมันในเลือดสูงแบ่ งออกเป็ น 2 ประเภท
โรคไขมันในเลือดสูงจะรักษาอย่างไร?
ในการรักษาโรคไขมันในเลือดสูง ก่อนอื่นต้องแยกให้ได้วา่ เป็ นปฐมภูมิหรื อทุติยภูมิ
-ไขมันในเลือดสู งปฐมภูมิเป็ นความผิดปกติทางพันธุกรรมความเคยชินในการ
รับประทานอาหารและการใช้ชีวิตก็มีส่วน
-ไขมันในเลือดสู งทุติยภูมิ เป็ นความผิดปกติที่เกิดจากโรคอื่นๆ (เช่นโรคเบาหวานไฮ
โปไทรอยด์ โรคไต โรคตับเป็ นต้น) ทาให้ไขมันในเลือดสูงขึ้น -ประเภทแรกสามารถ
ปรับการรับประทานอาหารเปล ี่ยนวิถีการดาเนินชีวติ ให้ลดไขมันลง ถ้าจาเป็ นจริ งๆถึง
ใช้ยาเข้ามารักษา
-ประเภทที่สองต้องรักษาโรคเดิมก่อน ถึงจะสามารถลดไขมันในเลือดให้ถึงเป้ าหมายได้
ในที่น้ ีสิ่งที่ตอ้ งเน้นย้าคือ ยาไม่สามารถรักษาได้ท้งั หมด พื้นฐานการรักษาโรคไขมันใน
เลือดสูงอยูท่ ี่อาหาร

หลักการใช้ อาหารรั กษาโรคไขมันในเลือดสูง
หลักการรักษาด้วยอาหารที่เหมาะสม

รักษาด้วยอาหารคือพื้นฐานการรักษาโรคนี้
ครอบคลุมความหมายทั้ง 2 ด้าน คือ
1.อาหารที่นามาใช้ตอ
้ งบรรลุเป้ าหมายการลดไขมันในเลือด อีก
ทั้งผูป้ ่ วยต้องได้รับสารอาหารที่เพียงพอ ถึงจะดูแลรักษาร่ างกายให้แข็งแรง
ได้ ประเภทที่ใช้หลักไม่ทานสามอย่าง (เนื้อไม่ทาน ไข่ไม่ทาน ปลาไม่
ทาน) ไม่ใช่วิธีที่ถกู ต้อง
่ บั ชนิดของโรค
2.การรักษาด้วยการรับประทานอาหารควรขึ้นอยูก
ที่แตกต่างออกไปของแต่ละบุคคล ยังไม่สามารถมาประยุกต์ใช้ได้โดยตรง
ต่อจากนี้จะแบ่งประเภทของไขมันในเลือดสู งและการรับประทานอาหารเพื่อ
การรักษา


รั บประทานอาหารรั กษาคอเลสเตอรอลสูง
1.จุดสาคัญของการรับประทานอาหารรักษาคอเลสเตอรอลสู ง




1）จากัดอาหารที่มีคอเลสเตอรอล

ปริ มาณที่ทานแต่ละวันต้องน้อยกว่า200mg。
ผูป้ ่ วยควรคุมอาหาร ลดอาหารคอเลสเตอรอลสู งจาพวกสมองสัตว์
ไขสันหลังสัตว์ เครื่ องใน ไข่แดง (ไข่แดง 1 ฟอง มีคอเลสเตอรอล
250-300 มิลลิกรัม) อาหารจาพวกเปลือก เช่นหอยกาบ หอยทาก
เป็ นต้น หรื อจาพวกสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง (ปลาหมึก ไข่ปลาเป็ นต้น)

รั บประทานอาหารรั กษาคอเลสเตอรอลสูง


2） เลือกอาหารที่มีคอเลสเตอรอลต่าในปริ มาณที่พอเหมาะ เช่น

เนื้อหมูไม่ติดมัน เนื้อวัวไม่ติดมัน เนื้อเป็ ด เนื้อไก่ ปลา และนม
อาหารเหล่านี้คอเลสเตอรอลต่ายกตัวอย่าง นม 1 กล่องมี
คอเลสเตอรอลประมาณ 30 มิลลิกรัม นอกนั้นอาหารที่กล่าวมาทุก
100 กรัม มีคอเลสเตอรอลประมาณ 100 มิลลิกรัม จะได้ไม่ตอ
้ง
จากัดอาหารมากไป แต่แน่นอนว่าอย่าทานเยอะเกินไปเช่นกัน

รั บประทานอาหารรั กษาคอเลสเตอรอลสูง


3）จากัดไขมันจากสัตว์

เพิม่ น้ ามันจากพืช ผูป้ ่ วยแต่ละคน ในแต่ละ
เดือนสามารถทานน้ ามันจากพืช(น้ ามันถัว่ เหลือง น้ ามันข้าวโพด
น้ ามันจากผักเป็ นต้น) 500-750 กรัม จึงจะเหมาะสม น้ ามันพืชเป็ นสิ่ ง
ที่ดี แต่ไม่ควรทานเยอะ ไม่เช่นนั้นจะมีผลกระทบ

รั บประทานอาหารรั กษาคอเลสเตอรอลสูง




4）ทานอาหารไฟเบอร์ สูงสามารถลดคอเลสเตอรอลได้เช่นผัก ผลไม้

สามารถเพิ่มไฟเบอร์ได้ทานถัว่ เหลืองและผลิตภัณฑ์จากถัว่ เหลือง
หัวหอม กระเทียม กะหล่าดอก เห็ดหอม เห็ดหูหนู เป็ นอาหารที่ลด
คอเลสเตอรอลได้
อาหารเหล่านี้ ในขณะเดียวกันก็มีสรรพคุณต้านการแข็งตัวของเลือด
ป้ องกันลิ่มเลือดอุดตัน เป็ นผลดีกบั โรคหัวใจขาดเลือด

รั บประทานอาหารรั กษาไตรกลีเซอไรด์ สูง
2.ไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสู ง




ที่สาคัญคือการกาหนดปริ มาณอาหาร ลดน้ าหนักตัวให้บรรลุน้ าหนักใน
เกณฑ์ปกติ
1）น้ าหนักมาตรฐานสามารถใช้สูตรเหล่านี้ คานวณ
ผูช้ าย : ความสู ง(cm) - 105(kg)
ผูห้ ญิง : ความสู ง(cm) - 107.5(kg)
2）นอกนั้นคือจากัดอาหารหวาน ผูป
้ ่ วยมักให้ความสาคัญกับของหวาน
ทานของหวานทาให้ไตรกลีเซอไรด์เพิ่มสู งได้ ดังนั้นน้ าตาลทรายขาว
น้ าตาลทรายแดง น้ าตาลในผลไม้ น้ าเชื่อมและผลิตภัณฑ์น้ าตาลหรื อยา
อื่นๆควรหลีกเลี่ยง หรื อไม่รับประทาน

รั บประทานอาหารรั กษาไตรกลีเซอไรด์ สูง


3）งดเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ทาให้ไตรกลีเซอไรด์สูง



4）เพิม
่ โปรตีนให้ร่างกาย โดยเฉพาะอย่างยิง่ โปรตีนจากถัว่



5）จากัดคอเลสเตอรอลอย่างเหมาะสม แต่ละวันไม่เกิน 200 มิลลิกรัม



อนุญาตให้ผปู ้ ่ วยทานไข่ได้สามฟองต่อสัปดาห์ นอกนั้นก็ดูตามความ
เหมาะสม ตราบใดที่การบริ โภคโดยรวมยังอยูใ่ นเกณฑ์ที่จากัด
6）จากัดไขมัน โดยเฉพาะไขมันจากสัตว์

ไขมันในเลือดสูงแบบรวม




3.ไขมันในเลือดสู งแบบรวม

ผูป้ ่ วยมีท้ งั คอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์สูง การรับประทานเพื่อ
รักษาต้องควบคู่ไปทั้งสองอย่าง จะต้องลดคอเลสเตอรอลและไขมันจาก
สัตว์ ควบคุมปริ มาณอาหารและลดน้ าหนัก คุมของหวาน เหล้าบุหรี่
ควรเพิ่มน้ ามันจากพืช ถัว่ ทานผักผลไม้และอาหารที่ช่วยลดไขมัน

สรุปการรั บประทานอาหารเพือ่ รั กษาไขมันในเลือดสูง
จา 5 ประโยคนี้ให้ดี
จากัดปริ มาณแคลอรี่ ไม่ให้น้ าหนักเกิน
จากัดปริ มาณอาหารหวานมัน
ทานอาหารคอเลสเตอรอลต่ าเลี่ ยงอาหารคอเลสเตอรอลสู ง
ทานผักผลไม้ที่วต
ิ ามินซีสูง
ใช้น้ ามันพืชทาอาหาร


ออกกาลังกายรั กษาไขมันในเลือดสูง



ออกกาลังกายที่เหมาะสมในปริ มาณที่พอเหมาะ
ในกรณี น้ ีสิ่งที่ตอ้ งให้ความสาคัญที่สุดคือ “ความพอดี”ไม่หนัก
เกินไป หากท่านอายุนอ้ ยต้องค่อยๆ เพิ่มระดับการออกกาลังไป
เรื่ อยๆ หากอายุมากแล้วจะหักโหมออกกาลังกายเลย สุ ขภาพคงไม่
เอื้ออานวย โปรดจาไว้วา่ การเล่นกีฬาหรื อการออกกาลังกายควร
ค่อยเป็ นค่อยไป ในผูส้ ู งอายุควรใช้หลัก 3,5,7 คือออกกาลังกาย
ครั้งละ 30 นาที สัปดาห์ละ 5 ครั้ง ทุกครั้งที่ออกกาลังกาย เวลา
เหนื่อยที่สุดอัตราการเต้นของหัวใจบวกกับอายุไม่ควรเกิน 170

นัยยะสาคัญทางคลินิค
ของการลดปริ มาณไขมันสะสมในเลือด
การลดปริ มาณไขมันสะสมในเลือดทาอย่างไร
1.จากการศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศพบว่า การดูแลไขมัน
ในเลือดในระยะยาว สามารถยืดเวลาของหลอดเลือดที่แข็งตัวได้
2.คอเลสเตอรอลเพิ่มสู ง คือปั จจัยเสี่ ยงต่อโรคหัวใจขาดเลือด จาก
การศึกษาพบว่า คอเลสเตอรอลในเลือดลดลงทุก 1 เปอร์เซนต์ อัตราเสี่ ยงการ
เกิดโรคหัวใจขาดเลือดจะลดลง 2 – 3 เปอร์เซนต์ ผลวิจยั จากคนงานชายใน
ประเทศจีนเผยว่า ปริ มาณคอเลสเตอรอล 200 – 239 มิลลิกรัมเปอร์เซนต์
จะมีความเสี่ ยงต่อโรคหัวใจขาดเลือดมากกว่าปริ มาณคอเลสเตอรอลปกติ
(น้อยกว่า 200 มิลิกรัมเปอร์ เซนต์) ถึง2 เท่าและหากคอเลสเตอรอลสู งถึง
240 มิลลิกรัมเปอร์ เซนต์ข้ ึนไป จะเสี่ ยงกว่าคนปกติถึงสามเท่า

นัยยะสาคัญทางคลินิก
ของการลดปริ มาณไขมันสะสมในเลือด


3เดิมผูป
้ ่ วยที่มีโรคหัวใจขาดเลือด, อาการปวดเค้นหัวใจ ,

กล้ามเนื้อหัวใจตาย ,การผ่าตัดเปลี่ยนหลอดเลือดหัวใจ เมื่อลด
ไตรกลีเซอไรด์ลงก็ลดการเกิดอาการปวดเค้นหัวใจ และลดจานวน
ครั้งของหลอดเลือดหัวใจตีบลด จานวนหลอดเลือดแดงอุดตันและ
ยังสามารถลดอัตราการเกิดโรคหัวใจขาดเลือดและลดอัตราการ
เสี ยชีวิต

การรั กษาโรคไขมันในเลือดสูง

ด้ วยยาจีน

แพทย์ จนี กับการป้ องกันรั กษาไขมันในเลือดสูง
ยาแผนปั จจุบันมีผลในการลดไขมันอย่ างแน่ นอน แต่ หากใช้ ไปนานๆผลข้ างเคียง
ค่ อนข้ างเยอะ หลังจากหยุดยา ไขมันจะกลับมาสู งง่ าย ดังนั้นจึ งไม่ ควรใช้ ยาเป็ น
เวลานาน ถึงใช้ ยาจี นอย่ างเดียว ก็อาจเกิดปั ญหานั่นนี่ตามมา “ยาทุกตัวย่ อมมี
ผลข้ างเคียง” หากใช้ อาหารที่คล้ ายคลึงกับยาจี นแทน จะสามารถใช้ ได้ ในระยะยาว
อีกทั้งไม่ มีผลข้ างเคียงและยังลดไขมันในเลือดได้ อีกด้ วย
 สาเหตุการเกิดโรคไขมันในเลือดสู งในแพมย์ แผนจี นคื อ ภาวะพร่ อง ร่ างกายอ่ อนแอ
เลือดลมปราณไม่ พอ ตับไตพร่ อง ม้ ามและกระเพาะทางานไม่ ประสาน ชี่ วิ่งไม่ ทั่ว
สารอาหารไม่ สามารถเปลี่ยนเป็ นพลังงานได้ ภาวะแกร่ ง เสมหะอุดกั้นเส้ น
ลมปราณ เสมหะสกปรกสะสมภายใน โรครุ มเร้ า ทวารทั้งหลายปิ ดกั้น


ยาจี นที่ใช้ บ่อยในการลดไขมัน
（1）โสมคน ที่ความเข้ มข้ น 5 เท่ า วันละ 40 มิลลิกรั ม มีผลการรั กษาที่ดีต่อ
โรคคอเลสเตอรอลในเลือดสู ง โสมตากแห้ ง ถัว่ เขียว ชาเขียว ต้ าหวง มีสรรพคุณใน
การลดไขมันในเลือด
（2）ซานจา มีลกั ษณะเป็ นแผ่ น ลดคอเลสเตอรอลได้ ไตรกลีเซอไรด์ กเ็ ช่ นกัน
ใช้ ส่วนที่สกัดจากเหล้ า 0.12 กรั ม วันละ 3 ครั้ งลดไตรกลีเซอไรด์ ได้ จากการ
วิจัยฟลาโวนอยด์ ของซานจาช่ วยลดคอเลสเตอรอลได้
（3）เห็ดหลินจื อ จากการทดลองแสดงให้ เห็นว่ า มีสรรพคุณลด
คอเลสเตอรอลในเลือดแต่ ไม่ มีผลกับไตรกลีเซอไรด์ แต่ รายงานสรรพคุณลด
ไขมันในทางคลินิกไม่ สอดคล้ องกัน

ยาจีนที่ใช้ บ่อยในการลดไขมัน
（ 4 ）ชาเจี ยวกู่หลาน บารุ งชี่ และม้ าม ขับเสมหะแก้ ไอ ขับพิษร้ อน รั กษา
ความดันโลหิ ตสู ง ไขมันในเลือดสู ง นา้ ตาลในเลือดสู ง ไขมันพอกตับเป็ นต้ น
สรรพคุณถนอมตับขับพิษ ลดความดันโลหิ ต ลดไขมันในเลือด ลดนา้ ตาลในเลือด
ชาเจี ยวกู่หลานแห้ ง 1 ช้ อน ใช้ นา้ ร้ อน 1 แก้ วแช่ ไว้ ทิง้ ไว้ ประมาณ 10 นาทีแล้ ว
ดื่ม จะเติมนา้ ตาลหรื อนา้ ผึง้ ก็ได้ เจี ยวกู่หลานควรทานเดี่ยวๆ ไม่ เหมาะจะแช่ พร้ อม
ชาอื่น
（5）เจว๋ หมิงจื่ อ แบบเม็ด แบบต้ ม แบบยานา้ ต่ างมีสรรพคุณลดคอเลสเตอรอล
และยังสามารถลดไตรกลีเซอไรด์ แบบต้ มใช้ วันละ 30 กรั ม ผลการรั กษากับ
ปริ มาณการใช้ ย่อมสั มพันธ์ กัน ผลข้ างเคียงคือท้ องเสี ย ท้ องอืด คลื่นไส้ เป็ นต้ น


ยาจีนที่ใช้ บ่อยในการลดไขมัน
（6）ใบแปะก๊ วย กล่ าวถึงสารสกัดฟลาโวนอยด์ ของใบแปะก๊ วย ทานวันละ 3 ครั้ ง
ครั้ งละ 4 เม็ด (1เม็ดประกอบด้ วยฟลาโวนอยด์ 1.14มิลลิกรั ม) รั กษาผู้ป่วยโรค
ไขมันในเลือดสู ง 100 ราย ระยะเวลา 1 – 5 เดือน พบว่ า 88 คนคอเลสเตอรอล
ในเลือดลดลง น้ อยรายที่ SGPT จะเพิ่มขึน้
（7）ถัว่ เขียว จากการวิจัยพบว่ า ผงถัว่ เขียวลดคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์ ได้
จากการสารวจทางคลินิก เมื่อทานอาหารประเภทถัว่ ทุกเดือน เดือนละ 1 กิโลกรั มขึน้
ไป(ถัว่ เขียว,ถัว่ ปากอ้ า)ลดคอเลสเตอรอลได้ แต่ ไม่ มีผลกับไตรกลีเซอไรด์
（8）รั งผึง้ ทานวันละ 1.2 – 2.7 กรั ม ลดไตรกลีเซอไรด์ อย่ างชัดเจน
คอเลสเตอรอลก็เช่ นกัน และยังสามารถเพิ่มไขมันตัวดี(HDL) เมื่อเทียบอัตราส่ วน
คอเลสเตอรอลกับ HDL

ยาจีนที่ใช้ ในการลดไขมัน


（9）ฮวาเฝิ่ น 花粉：วันละ4กรั ม แบ่ งทาน3ครั้ ง มีสรรพคุณช่ วยลด
คอเลสเตอรอล เพิ่มค่ าHDL
（10）ข้ าวโอ๊ ต 燕麦：วันละ1-2ครั้ ง ครั้ งละ25-50กรั ม ต้ มเป็ นโจ๊ ก
ทาน มีสรรพคุณช่ วยลดไขมัน
（11）เก๋ ากี ้ 枸杞：เก๋ ากีม้ ี พอลิแซ็กคาไรด์ (Polysaccharide)
สามารถลดคอเรสเตอรอลในเลือดในหนูทดลองได้ (in vivo) และสามารถต้ าน
การเกิดหลอดเลือดแข็งตัวในกระต่ ายในแล็ปทดลองได้ เล็กน้ อย (in vitro)
ในทางคลินิกเก๋ ากี ้ 枸杞 และนวี่เจิ นจึ 女贞子 สามารถรั กษาโรคไขมันใน
เลือดสู งได้ โดยมีสรรพคุณช่ วยลดคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์

ยาจีนที่ใช้ ในการลดไขมัน


（12）สาหร่ ายทะเล 海带：สาหร่ ายทะเล มี พอลิแซ็กคาไรด์
(Polysaccharide) นามาทาเป็ นแคปซู ล（เม็ดละ300 มก）รั กษา60วัน

ช่ วยรั กษาโรคไขมันในเลือดสู ง โดยมีส่วนช่ วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดและไตรกลี
เซอไรด์ ในขณะเดียวกันก็ช่วยเพิ่มอัตราส่ วนของ HDL/LDL
 （13）งาดา 黑芝麻： กรดไขมันไม่ อิ่มตัวที่ มีอยู่ในงาดา มันสามารถช่ วย
ลดคอเลสเตอรอลรวมและไขมันไม่ ดีได้ ดังนั้นจึ งเป็ นการปกป้ องดูแลความแข็งแรง
ของหลอดเลือดหั วใจ นอกจากนี ้ งาดายังมีส่วนช่ วยในการสลายตัวของเลซิ ติน ลด
คอเลสเตอรอลได้ ไม่ เป็ นรองใคร
 （14）ลูกเดือย 薏米仁: ช่ วยลดไขมันและนา้ ตาลในเลือด ส่ งเสริ มการเผา
ผลาญ ขับปั สสาวะ บรรเทาอาการบวมนา้ และลูกเดือยยังอุดมไปด้ วยเส้ นใยที่ละลาย
นา้ ได้ สามารถช่ วยบรรเทาอาการท้ องผูกได้ ช่ วยขับสารพิษที่สะสมในร่ างกาย

วิธีการรั กษาด้ วยยาจีนทีใ่ ช้ บ่อย
1.วิธีขยายอก ขับเสมหะ
เหมาะสาหรั บคนที่มีรูปร่ างอ้ วน หายใจถี่ แน่ นหน้ าอก วิงเวียนศีรษะ ใจร้ อน โมโหง่ าย ปวดแน่ น
ศีรษะบ่ อยๆ นอนไม่ หลับ อุจจาระแข็งแห้ ง ส่ วนมากจะพบในผู้ที่มีปัญหาโรคหลอดเลือดสมองและหั วใจ

ตารั บยาที่ใช้ บ่อย เวินต่ านทัง 温胆汤、เอ้ อเฉิ นทัง 二陈汤、กัวโหลเส่ วไป๋ ทัง栝楼
薤白汤 เป็ นต้ น ；

ตัวยาเช่ น：กัวโหล 瓜蒌 เป็ นยาหลักที่ช่วยขยายอกขับเสมหะ ช่ วยลดไขมันในเลือด ช่ วย
รั กษาโรคหลอดเลือดหั วใจ กัวโหลเหริ น 瓜蒌人ยังมีส่วนช่ วยในการหล่ อลื่นลาไส้ รั กษาอาการ
เสมหะไฟติดขัดภายใน การขับถ่ ายไม่ สะดวก เส่ วไป๋ 薤白มักใช้ ร่วมกับ กัวโหล瓜蒌 ，จื่อสื อ枳
实 จื่อเขอ枳壳 ช่ วยขยายอกขับเสมหะ，ใช้ ร่วมกับ เฉิ นผี陈皮 ป้ านเซี่ ย半夏ช่ วยขับเสมหะ
ปรั บสมดุลกระเพาะอาหาร ระงับการอาเจียน，และใช่ ร่วมกับ เฉิ นผี 陈皮จะเป็ นตารั บยาหลักที่ช่วยใน
การขับเสมหะความชื น้

เฉิ นผี陈皮เรี ยกอีกอย่ างว่ า จวี๋ผี橘皮 มีกลิ่นหอม ปรั บสมดุลพลังชี่ ช่ วยขับเสมหะ ลดไขมัน
และที่นามาใช้ ในเชิ งพาณิ ชย์ ได้ แก่ บ๊ วยเปลือกส้ ม เปลือกส้ มเชื่ อม ซึ่ งมีรสชาติอร่ อยมาก และนอกจากนี ้
ยังเป็ นอาหารที่มีสรรพคุณช่ วยลดไขมันได้ อีกด้ วย

วิธีการรั กษาด้ วยยาจีนทีใ่ ช้ บ่อย
2.วิธีปรั บสมดุลกระเพาะอาหารสลายไขมัน

เหมาะกับคนที่ มีรูปร่ างอ้ วนโดยทั่วไป คนที่ มีไขมันเหนียวข้ นจานวนมากอุดกั้น
บริ เวณกระเพาะอาหาร

อาการที่ มกั ตามมาคืออาหารไม่ ย่อย ท้ องอื ดท้ องเฟ้ อ แน่ นท้ อง เรอมีกลิ่นเหม็น
เปรี ้ ยว ปากมีกลิ่นเหม็น ฝ้ าที่ ลิน้ เหนียว
 ตารั บยาที่ ใช้ บ่อย เจี ยวซานเซี ยน 焦三仙、เป่ าเหอหยวน保和丸 เป็ นต้ น ：
 ตัวยาเช่ น：ซานจา山楂、ต้ าม่ ายหยา 大麦芽、ไหลฝูจื่อ 莱菔子เป็ นต้ น
ช่ วยปรั บสมดุลกระเพาะอาหารช่ วยในการย่ อยอาหาร สามารถสลายขจัดไขมันสกปรกได้

ที่ นามาใช้ ในเชิ งพาณิ ชย์ คือ ผลซานจาสด เค้ กซานจา ซานจาแผ่ น หอมหวาม
อร่ อย พกพาสะดวก ง่ ายต่ อการรั บประทาน การบริ โภคหัวผักกาดแบบดิบๆหรื อแบบผัดสุก
แล้ วนั้น ล้ วนถือเป็ นอาหารที่ มีส่วนช่ วยในการลดไขมันลดความอ้ วนได้ ทั้งนั้น

วิธีการรั กษาด้ วยยาจีนทีใ่ ช้ บ่อย
3.วิธีไหลเวียนเลือดขจัดเลือดคัง่

เหมาะกับคนที่มีรูปร่ างอ้ วนมีเลือดคั่งติดขัด ผู้หญิงหมดประจาเดือน หรื อลักษณะลิน้ มีสีเขียว
ม่ วงมีจา้ เลือด ส่ วนมากจะพบในผู้ที่มีอาการหลอดเลือดแข็งตัว โดยเฉพาะหลอดเลือดหัวใจและสมอง
 ตารั บยาที่ ใช้ วิธีไหลเวียนเลือดขจัดเลือดคั่ง ฟู้ ฟางตานเซิ น复方丹参，เส่ วฝูจ๋ ูยวีทัง血府逐
瘀汤เป็ นต้ น
 ตัวยาเช่ น：ตังกุย 当归、ชวนซง 川芎เป็ นตารั บยาโบราณ ฝอโส่ วซ่ าน佛手散 ช่ วยในการ
ไหลเวียนเลือด ปรั บสมดุลลมปราณ บรรเทาอาการปวดถือเป็ นตารั บแรกที่ควรเลือกใช้ 。ตานเซิ น丹
参ตัวเดียว มีสรรพคุณเทียบเท่ าตารั บยา ซื่ อจวินจื่อทัง四物汤 เป็ นตัวยาที่ใช้ บ่อยในการรั กษาโรค
หลอดเลือดหัวใจและสมอง。ฉื่ อเสาย้ าว赤芍药、 จีเส่ วเถิง鸡血藤 สามารถช่ วยในการ
ไหลเวียนเลือดคลายเส้ น เหมาะสาหรั บอาการเลือดคั่งอุดกั้นที่เส้ นลมปราณ。ซานชี 三七、ผู่หวง
蒲黄 ช่ วยไหลเวียนเลือดระงับปวด เหมาะกับอาการเลือดคั่งปวดเหมือนเข็มทิ่ม ในเชิ งพาณิ ชย์ มี ตาน
เซิ นแผ่ น 丹参片、ฟู้ ฟางตานเซิ นตีหยวน复方丹参滴丸、กว้ านซิ นอีห้าวฟาง冠心1
号方、กว้ านซิ นเอ้ อห้ าวฟาง冠心2号方เป็ นต้ น ทั้งหมดนีม้ ีสรรพคุณช่ วยไหลเวียนเลือด ขจัด
เลือดคั่งและช่ วยลดไขมัน

 อาหารที่ ช่วยในการลดไขมัน

อาหารลดไขมันทีพ่ บบ่ อย






1.ถัว่ งอก 绿豆芽：มีสรรพคุณช่ วยลดไขมันที่น่าอัศจรรย์ โดยส่ วนตัวแล้ วนั้นถัว่ เขียวถือ
เป็ นอาหารที่ช่วยลดคอเลสเตอรอล และในขณะที่มีรากงอกออกมานั้นจะมีการสร้ างวิตามินซี
ขึน้ มาเป็ นจานวนมาก ซึ่ งจะมีส่วนช่ วยในการขับคอเลสเตอรอล ป้ องกันการสะสมในผนังด้ านใน
ของหลอดเลือด ใยอาหารของรากถัว่ เขียวยังสามารถช่ วยขจัดคอเลสเตอรอลภายในร่ างกายได้ ด้วย
2. มะระ 苦瓜：มะระมีฤทธิ์ เย็น รสขม มะระมีสารซาโปนิน(Saponin) ค่ อนข้ างมาก
และมีวิตามินบี 1 วิตามินซี และยังอุดมสมบูรณ์ ไปด้ วยแร่ ธาตุหลากหลายชนิด，สามารถ
ควบคุมไขมันในเลือดและยังช่ วยเสริ มภูมิต้านทาน ผู้ป่วยลาไส้ อักเสบเรื ้อรั งไม่ ควรกินมะระใน
ปริ มาณมาก การทานหากนาไปผัดควรผัดโดยให้ ผ่านไฟเร็วๆ และไม่ ควรใช้ เวลาตุ๋นนานเกินไป
3.คืน่ ฉ่ าย 芹菜：คื่นฉ่ ายนั้นอุดมไปด้ วยวิตามินและแร่ ธาตุ สามารถเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการ
บีบตัวของกระเพาะอาหารและลาไส้ มีประโยชน์ ช่วยในเรื่ องการขับถ่ าย สามารถช่ วยขจัดไขมัน
ส่ วนเกินในลาไส้ คนที่บริ โภคคื่นฉ่ ายเป็ นประจา จะมีระดับคอเลสเตอรอลลดลงอย่ างเห็นได้ ชัด
และยังมีส่วนช่ วยลดความดันโลหิ ตได้ ด้วย อย่ างไรก็ตาม ผู้สูงอายุที่ร่างกายอ่ อนแอหรื อผู้ป่วยโรค
กระเพาะอาหารเรื ้อรั ง ควรบริ โภคคื่นฉ่ ายในปริ มาณน้ อย

อาหารลดไขมันทีพ่ บบ่ อย
4. เห็ดหูหนูดา 黑木耳：มีใยอาหารสูงมาก ช่ วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการบีบตัวของกระเพาะอาหาร
และลาไส้ ขับไขมันที่ลาไส้ นอกจากนี ้ เห็ดหูหนูดามีปริ มาณโพแทสเซี ยมสูงมาก ซึ่ งเหมาะจะใช้ ในการ
รั กษาโรคหลายชนิดในผู้สูงอายุ โรคไขมันในเลือดสูง ความดันโลหิ ดสูงหรื อใช้ บริ โภคในผู้ที่มีปริ มาณ
โพแทสเซี ยมตา่ เห็ดหูหนูขาว 银耳ก็มีสรรพคุณช่ วยลดคอเลสเตอรอล เสริ มภูมิต้านทาน ต้ านมะเร็ง
ชะลอการเกิดริ ้วรอยก่ อนวัยอันควรและช่ วยบารุงผิวพรรณให้ ช่ ุมชื น้ {เพิ่มเติม} ศูนย์ การวิจัยทาง
การแพทย์ ของปั กกิ่งได้ มีการค้ นคว้ าเกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจและปอด：เห็ดหูหนูดามีผลชัดเจนในการ
ลดไขมันในเลือด ต้ านการเกิดลิ่มเลือดและยับยัง้ การรวมตัวของเกล็ดเลือด เป็ นต้ น เป็ นหลักสาคัญในการ
ป้ องกันและรั กษาการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจและภาวะหลอดเลือดแข็งตัว
5. ถัว่ ลิสง 花生：ที่อุดมไปด้ วยไฟโตสเตอรอล Phytosterol มีกลไกการออกฤทธิ์ คื อ เข้ า
แข่ งขันการดูดซึ มกับคอเลสเตอรอล ทาให้ คอเลสเตอรอลถูกดูดซึ มไม่ ได้ จึงใช้ เป็ นสารลดระดับ
คอเลสเตอรอลในเลือดได้ นอกจากนี ้ ถัว่ ลิสงยังอุดมไปด้ วยกรดไขมันไม่ อิ่มตัว โคลีน(Choline)
เลซิ ติน(lecithin) และสารอาหารอื่นๆ ส่ วนคอเลสเตอรอลในร่ างกายจะมีนา้ ดีช่วยในการขับออกมา
ภายนอกร่ างกาย นอกจากนี ้ วอลนัท, เมล็ดงา, อัลมอนด์ และเฮเซลนัทก็มีประโยชน์ ที่คล้ ายกัน เหมาะ
มากสาหรั บกลุ่มคนที่มีไขมันในเลือดสูงที่ต้องการจะทานเป็ นอาหารว่ าง

อาหารลดไขมันทีพ่ บบ่ อย
6. แตงกวา黄瓜: แตงกวามีเส้ นใยขนาดเล็ก ช่ วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการขับถ่ ายของเสี ยใน
ลาไส้ และมีส่วนช่ วยในการลดคอเลสเตอรอล
 7.สาหร่ ายทะเล 海带: สาหร่ ายทะเล มีสารออกฤทธิ์ ที่เรี ยกว่ า พอลิแซ็กคาไรด์
(Polysaccharide) สามารถลดปริ มาณของคอเลสเตอรอลรวมและไตรกลีเซอไรด์ ได้
 8. เห็ดหอม 香菇: มีผลต่ อการลดคอเลสเตอรอล เห็ดหอมมีผลในการลดความดันโลหิ ตอย่ าง
เห็นได้ ชัด มีประโยชน์ มากสาหรั บผู้ป่วยความดันโลหิ ตสูง
 9. หัวหอม 洋葱: มีผลในการลดไขมัน ลดความดันโลหิ ต ป้ องกันภาวะหลอดเลือดแข็งตัว
และป้ องกันการทางานของกล้ ามเนือ้ หัวใจตาย
 10. ซานจา 山楂: สามารถช่ วยขยายหลอดเลือด เพิ่มประสิ ทธิ ภาพของการไหลเวียนจุลภาค
(Microcirculation) ลดความดันโลหิ ตและไขมันในเลือด


อาหารลดไขมันทีพ่ บบ่ อย


11.แอปเปิ้ ล 苹果：มีบางคนเข้ าใจว่ า แอปเปิ ้ ลคือผลไม้ ที่ดีที่สุดสาหรั บการรั กษาคอเลสเตอรอล
ในเลือดสูง สถาบันเพื่อการสาธารณสุขและการคุ้มครองสิ่ งแวดล้ อมแห่ งชาติ ประเทศเนเธอร์ แลนด์
Dr. Mitchell Hertog ได้ ทาการศึกษาค้ นคว้ าทางระบาดวิทยา จากการค้ นคว้ าแสดงให้ เห็นว่ า
ผู้ป่วยสูงอายุที่มีโรคหลอดเลือดหัวใจ ในแต่ ละวันจะกินแอปเปิ ้ ลหนึ่งลูกหรื อมากกว่ าหนึ่งขึน้ ไป (อย่ าง
น้ อย 110 กรั ม) พวกเขาสามารถลดความเสี่ ยงของการเสี ยชี วิตจากโรคหลอดเลือดหัวใจได้ ซึ่ งจะ
ลดลงได้ ครึ่ งหนึ่ง ด้ วยเหตุผลที่ว่า มันอุดมไปด้ วยเพกทิน(pectin) ที่มีลกั ษณะคล้ ายกับฟองนา้ ที่จะ
ดูดซับคอเลสเตอรอลส่ วนเกินและไตรกลีเซอไรด์
และช่ วยขับออกมาภายนอก นอกจากนี ้ แอปเปิ ้ ลยังอุดมไปด้ วยสารฟลาโวนอยด์ (flavonoid)
ซึ่ งมีบทบาทสาคัญในการต่ อต้ านอนุมลู อิสระในร่ างกาย

 12.ปลา 鱼：เช่ นปลาแซลมอนที่อุดมไปด้ วยกรดไขมันไม่ อิ่มตัว สามารถลดระดับไตรกลีเซอไรด์
ในเลือด และยังช่ วยเพิ่มค่ า HDL-C(High-density lipoprotein cholesterol)
เพิ่มความยืดหยุ่นให้ กับเส้ นเลือด ในปลานา้ จืด แม้ ว่าในปลาตะเพียนจะมีปริ มาณไขมันค่ อนข้ างสูง แต่
ส่ วนมากจะเป็ นกรดไขมันไม่ อิ่มตัว สามารถช่ วยขับของเสี ยออกจากเส้ นเลือด "ขยะ“ ลด
คอเลสเตอรอล ปลาตะเพียนคืออาหารที่ขอแนะนาในการช่ วยลดไขมัน

อาหารลดไขมันที่แนะนา 8 ชนิด











1、แอปเปิ ้ ลวันละลูก แอปเปิ ้ ลอุดมไปด้ วยเพคติน มีส่วนช่ วยลดคอเลสเตอรอลลด
2、นึ่งปลาทะเลสัปดาห์ ละสองครั้ ง โอเมก้ า3 กรดไขมัน สัปดาห์ ละสองครั้ ง ในแต่ ละครั้ ง 150 กรั มขึน้ ไป
3、ต้ มนา้ ขิงหนึ่งถ้ วยต่ อสัปดาห์ “gingerol”“shogaols”สามารถลดคอเลสเตอรอลได้ ขิงแห้ งบดเป็ นผงชงนา้
ร้ อนดื่ม
4、อาหารเช้ า โจ๊ กข้ าวโอ๊ ตหนึ่งถ้ วย ปิ ดกั้นการดูดซึ มของคอเลสเตอรอลและไขมัน ทุกวันในตอนเช้ าให้ ทานแค่ โจ๊ กข้ าว
โอ๊ ตหนึ่งถ้ วย ทาติดต่ อกัน8สัปดาห์ จะช่ วยให้ ในเลือด "คอเลสเตอรอลที่ไม่ ดี" มีความเข้ มข้ นลดลง 10%
5、อาหารกลางวัน ถัว่ ครึ่ งถ้ วย เส้ นใยสูง คือช่ วยลดส่ วนผสมการทางานของคอเลสเตอรอล ทุกวันตอนเที่ยงให้ ทานอาหาร
ประเภทถัว่ ครึ่ งถ้ วย ทาติดต่ อกัน8สัปดาห์ จะช่ วยให้ "คอเลสเตอรอลที่ไม่ ดี" มีความเข้ มข้ นลดลง 20%
6、อาหารคา่ กระเทียมสามกลีบ ทุกวันให้ กินกระเทียม 3 กลีบ (ดิบ / สุก) เป็ นเวลา 8 สัปดาห์ จะช่ วยให้ ในเลือด
"คอเลสเตอรอลที่ไม่ ดี" มีความเข้ มข้ นลดลง 10%
7、ทุกวันให้ ทานหั วหอมครึ่ งหั ว ทานหั วหอมดิบครึ่ งหั ว ติดต่ อกัน 8 สัปดาห์ จะช่ วยให้ “คอเลสเตอรอลดี” มีความ
เข้ มข้ นเพิ่มขึน้ 20% แต่ การทานหั วหอมดิบจะให้ ผลที่ค่อนข้ างดี ถ้ านาหั วหอมไปปรุ งอาหารยิ่งนานผลในการลด
คอเลสเตอรอลยิ่งช้ าลง
8、ใช้ นา้ มันมะกอกในการทาอาหาร นา้ มันมะกอกสามารถช่ วยป้ องกันการเกิดโรคหลอดเลือดหั วใจ วิธีที่ดีที่สุดควรเลือก
นา้ มันมะกอกแบบสกัดเย็น การสกัดนา้ มันมะกอกโดยการให้ ความร้ อนที่อุณหภูมิสูง จะทาให้ คุณค่ าทางสารอาหารลดลงอย่ าง
มาก

สูตรอาหารในการช่ วยลดไขมัน









อาหารเช้ า：
นา้ เต้ าหู้ 200 มล，พายนึ่ง 50 กรั ม，ถัว่ เหลืองปรุ งสุก10 กรั ม
อาหารกลางวัน：
หมัน่ โถ่ วที่ทามาจาก แป้ งมาตราฐานและแป้ งข้ าวโพด100กรั ม，ข้ าวต้ ม50
กรั ม，เนือ้ หมูติดมัน 25กรั ม，ผัดพริ กเขียว100 กรั ม，ถัว่ ทอด100
กรั ม
อาหารเย็น：
ข้ าว150กรั ม，กะหลา่ ปลี 100กรั ม，ต้ มเต้ าหู้ 50กรั ม，วุ้นเส้ น10
กรั ม，ปลาตะเพียน 20กรั ม，เส้ นมันฝรั่ ง100กรั ม。
นา้ มันในการปรุ งอาหารแต่ ละวัน12กรั ม。

ชาทีช่ ่ วยลดไขมันในเลือด
1、 เครื่องดืม่ ซานจา-ใบบัว山楂荷叶饮：
ซานจา山楂30กรั ม、ใบบัว荷叶12กรั ม，
เพิ่มนา้ 500มล，เปิ ดไฟต้ ม20นาที ，
เลือกดื่มเฉพาะนา้

ชาที่ช่วยลดไขมันในเลือด
2、ชาขิง-เปลือกส้ ม生姜橙皮茶：

เปลือกส้ มมีกรดที่สามารถยับยัง้ การเกิด glyceraldehyde-3phosphate dehydrogenase ซึ่ งสามารถช่ วยกาจัดไตรกลีเซอไรด์ ภายในเซลล์
ไขมัน นอกจากนีข้ ิงที่ อยู่ในเครื่ องดื่มยังมีฤทธิ์ ในการต่ อต้ านอนุมลู อิสระ สามารถยับยัง้
การสร้ างคอเลสเตอรอลได้
 วิธีใช้ ：ล้ างเปลือกส้ มให้ สะอาด หลังจากนั้น
หั่ นเป็ นเส้ น ตากให้ แห้ ง เลือกเส้ นเปลือกส้ ม


มา3 กรั ม ใส่ ขิงสั บ 1 กรั ม ต้ มจนนา้ เดือด
และเคี่ยวอีก 30 นาที จากนั้นดื่มเป็ นชาได้ ตลอด

ชาที่ช่วยลดไขมันในเลือด
3、ชาเก๋ากี-้ เก๊กฮวย枸杞菊花饮：
 เก๋ ากี枸
้ 杞15กรั ม、
 เก๊ กฮวย菊花10กรั ม，
 ชงกับนา้ ต้ มเดือด，
 ดื่มเป็ นชาได้ ทุกวัน

ชาที่ช่วยลดไขมันในเลือด
4、เครื่ องดื่มชาเขียว-เก๊กฮวย菊花绿茶饮：
 เก๊ กฮวย菊花10กรั ม、ชาเขียว绿茶3กรั ม，ชงนา้ ดื่ม。
 เก๊ กฮวยขับระบายตับทาให้ ตาสว่ าง，ใบชาช่ วยเพิ่มความยืดหยุ่นให้ กับ
เส้ นเลือด มีส่วนช่ วยในการลด
คอเลสเตอรอล หากดื่มในระยะยาว
จะช่ วยป้ องกันและรั กษาโรคไขมัน
ในเลือดสูงและภาวะหลอดเลือดแข็งตัว
ได้ ผลดี

ชาที่ช่วยลดไขมันในเลือด


5、ชาซานจาสลายไขมัน山楂消脂茶：



ซานจาสด （鲜山楂）30กรั ม、ฮว๋ ายฮวาสด （生槐花）5 กรั ม、
ใบบัว（嫩荷叶）15 กรั ม、เมล็ดชุมเห็ดเทศ（草决明）10 กรั ม。



นาวัตถุดิบที่กล่ าวมาข้ างต้ นใส่ ในหม้ อต้ ม ต้ มจนเปื่ อย จากนั้นใช้ ช้อนกดทับ
ให้ ละเอียด แล้ วต้ มต่ ออีก10 นาที
เลือกดื่มเฉพาะนา้ ต้ มวันละ1ห่ อ
กินติดต่ อกันเป็ นเวลา3 เดือน

อาหารโภชนบาบัดที่ ช่วยลดไขมัน

อาหารโภชนบาบัดทีช่ ่ วยลดไขมัน
1、โจ๊ กเก๊กฮวย 菊花粥：
ส่ วนประกอบ:เก๊ กฮวย菊花10กรั ม เมล็ดชุมเห็ดไทย决明子10กรั ม
ข้ าว粳米50กรั ม นา้ ตาลกรวด冰糖ตามความเหมาะสม
 วิธีทา:อันดับแรกนาเมล็ดชุมเห็ดไทยใส่ ลงในหม้ อ ผัดจนได้ กลิ่นหอมเล็กน้ อย
แล้ วจึ งนาออกมา รอให้ เย็น แล้ วจึ งนาไปต้ มรวมกับเก๊ กฮวยให้ ได้ ที่ เอากากทิง้
แล้ วนานา้ ที่ได้ เทลงไปในข้ าว แล้ วต้ มให้ ได้ เป็ นโจ๊ ก จากนั้นให้ ใส่ นา้ ตาลกรวด
ตามความเหมาะสม
 สรรพคุณ:ระบายตับบารุ งม้ าม ลดความดันหล่ อเลีย้ งจิ ตใจ เหมาะสาหรั บผู้ที่มี
โรคหลอดเลือดหั วใจ ความดันโลหิ ตสู ง และไขมันในเลือดสู ง เป็ นต้ น


อาหารโภชนบาบัดทีช่ ่ วยลดไขมัน


2、โจ๊ กเห็ดหูหนู-ซานจา 木耳山楂粥：

ส่ วนประกอบ:เห็ดหู หนู木耳10กรั ม ซานจา山楂30กรั ม ข้ าว粳米100กรั ม
 วิธีทา:นาเห็ดหู หนูไปแช่ และล้ างนา้ ให้ สะอาด แล้ วนาเห็ดหู หนู ซานจา และข้ าวใส่ ลง
ไปในหม้ อพร้ อมกัน เติมนา้ พอเหมาะ ต้ มให้ เป็ นโจ๊ ก รั บประทานแทนอาหารเช้ าตอน
ท้ องว่ าง
 สรรพคุณ:เห็ดหู หนู ช่ วยต้ านการแข็งตัวของเกล็ดเลือด ลดไขมัน ลดการสะสมของ
คอเลสเตอรอลในเลือด ซานจา ช่ วยบารุ งหั วใจให้ แข็งแรง ขยายหลอดเลือด ช่ วยเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพการไหลเวียนเลือดในหลอดเลือด เพิ่มการไหลเวียนโลหิ ตและเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพการขับคอเลสเตอรอลและยังช่ วยลดระดับไขมันในเลือด ข้ าว ช่ วยบารุ ง
กระเพาะอาหาร ดังนั้นโจ๊ กนีจ้ ึ งมีสรรพคุณช่ วยป้ องกันไขมันในเลือดสู ง โรคหลอดเลือด
หั วใจและภาวะหลอดเลือดแข็งตัวได้


อาหารโภชนบาบัดทีช่ ่ วยลดไขมัน
3、โจ๊ กเจ๋ อเซี่ย-ใบบัว 泽泻荷叶粥：
ส่ วนประกอบ: เจ๋ อเซี่ ย泽泻20กรั ม ใบบัวสด鲜荷叶1ใบ ข้ าว粳米100กรั ม
 วิธีทา:อันดับแรกนาใบบัวสดไปล้ างให้ สะอาด ตัดก้ านและขอบออก เจ๋ อเซี่ ยบดเป็ นผง
ละเอียดใส่ ลงไปในหม้ อพร้ อมกับข้ าว เติมนา้ พอเหมาะ นาใบบัวมาปิ ดทับไว้ บนนา้ ใช้ ไฟ
แรงในการต้ มให้ เดือด จากนั้นใช้ ไฟอ่ อนต้ มไปเรื่ อยๆจนเป็ นโจ๊ ก นาใบบัวในหม้ อออกมา
เพิ่มนา้ ตาลปรุ งรสตามเหมาะสม ใช้ รับประทานแทนอาหารเช้ าได้
 สรรพคุณ: เจ๋ อเซี่ ย ยับยัง้ การดูดซึ มของคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์ ยับยัง้ การ
สั งเคราะห์ ของตับ สามารถลดคอเลสเตอรอล ไตรกลีเซอไรด์ และช่ วยเพิ่มค่ าHDLให้
สู งขึน้ ได้ และเจ๋ อเซี่ ยยังช่ วยยับยัง้ การเกิดกล้ ามเนือ้ หั วใจขาดเลือด ลดความดันโลหิ ต ลด
นา้ ตาลในเลือดได้ ด้วย ใบบัว ขับความร้ อนสลายเสมหะ ช่ วยลดความอ้ วนและสลาย
ไขมัน การรั บประทานโจ๊ กนีเ้ ป็ นประจาจะช่ วยป้ องกันการเกิดภาวะหลอดเลือดแข็งตัว
และโรคหลอดเลือดหั วใจได้ ผลอย่ างเห็นได้ ชัด


อาหารโภชนบาบัดทีช่ ่ วยลดไขมัน


4，โจ๊ กมันเทศจีน-ซานจา山药山楂粥。

ส่ วนประกอบ：ซานจา山楂30-45กรั ม（หรื อซานจาสด鲜山楂60กรั ม）ข้ าว粳米
100กรั ม นา้ ตาลทราย砂糖
 วิธีทา：นาซานจาไปต้ นจนได้ นา้ ข้ น เอากากทิ ง้ ในขณะเดียวกันให้ นาข้ าวไปล้ างให้ สะอาดแล้ วต้ มพร้ อม
กันให้ ได้ เป็ นโจ๊ ก เมื่อต้ มสุกแล้ วเติมนา้ ตาลทรายพอเหมาะ จากนั้นให้ ต้มต่ อไปอีกประมาณ1-2นาทีแล้ ว
จึงหยุดต้ ม
 วิธีใช้ ：ทาเป็ นขนมรั บประทานร้ อนๆ 10 วันต่ อการรั กษา1คอร์ ส
 สรรพคุณ：บารุ งม้ ามกระเพาะอาหาร ช่ วยย่ อยอาหาร ลดไขมันในเลือด เหมาะสาหรั บผู้ที่มีไขมันในเลือด
สูง ความดันโลหิ ตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจ รวมไปถึงอาหารคั่งค้ างไม่ ย่อย
 อาหารโภชนบาบัดนี เ้ หมาะสาหรั บผู้ป่วยม้ ามพร่ องเสมหะอุดกั้นทาให้ มีไขมันในเลือดสู ง ผู้ป่วยที่ มีอาการ
เหล่ านีค้ ือ ศีรษะหนัก เวียนศีรษะ แน่ นหน้ าอก คลื่นไส้ อาเจียน ไอมีเสมหะ อ่ อนเพลียไม่ มีแรง ทานอาหาร
น้ อยลง ชอบนอน ซึ่ งจะพบได้ บ่อยในผู้ป่วยความดันโลหิ ตสูงที่มีรูปร่ างอ้ วน นอกจากอาหารโภชนบาบัด
นี ้ ก็ยงั มีอาหารที่สามารถทานได้ อีกได้ แก่ มันเทศจีน ใบบัว แครอท คื่นฉ่ าย ซานจา เห็ดโคน เห็ดหูหนูดา
เห็ดหูหนูขาว สาหร่ าย เต้ าหู้ กระเทียม หัวหอมและอาหารอื่นๆที่มีสรรพคุณช่ วยสลายเสมหะขจัดเลือดคั่ง


อาหารโภชนบาบัดทีช่ ่ วยลดไขมัน
5，โจ๊ กซานชี-โส่ วอู三七首乌粥。
 ส่ วนประกอบ：ซานชี 三七5กรั ม จื อ้ เหอโส่ วอู制何首乌30-60กรั ม ข้ าว粳米
100กรั ม พุทราจีน大枣2-3เม็ด นา้ ตาลกรวด冰糖
 วิธีทา：นาซานชี และโส่ วอูไปล้ างให้ สะอาด ใส่ ลงหม้ อต้ มจนได้ นา้ ข้ น เอากากยาทิ ง้ นานา้ ยาที่
ได้ ใส่ ไปพร้ อมกับข้ าว พุทราจีน และนา้ ตาลกรวดต้ มพร้ อมกัน
 วิธีใช้ ：รั บประทานเป็ นอาหารเช้ า-เย็น
 สรรพคุณ：บารุ งไตหล่ อเลีย้ งตับ ไหลเวียนเลือดบารุ งเลือด ลดไขมันในเลือด ชะลอการแก่ ชรา
 อาหารโภชนบาบัดนี เ้ หมาะสาหรั บผู้ป่วยไขมันในเลือดสู งที่ มีอินของตับและไตพร่ อง ผู้ป่วย
เหล่ านีส้ ่ วนมากจะมีความดันโลหิ ตสูงและมีภาวะหลอดเลือดแข็งตัว อาการที่พบในทางคลินิกคือ
เวียนศีรษะ ปวดแน่ นศีรษะ หูอือ้ หน้ าแดง โกรธง่ าย ปากขม นอนไม่ หลับ ฝั นเยอะ ท้ องผูก
ปั สสาวะเหลือง ผู้ป่วยเหล่ านีค้ วรบริ โภคอาหารจาพวก นมแพะ นมวัว นา้ เต้ าหู้ โสมคน โกฏเขมา
ขาว หวงจิง โส่ วอู ลูกหม่ อน หอยแมลงภู่ เมล็ดชุมเห็ดเทศ เป็ นต้ น


อาหารโภชนบาบัดทีช่ ่ วยลดไขมัน
6、ซุปซานจา-ฟักเขียว山楂冬瓜汤：
 ส่ วนประกอบ: ซานจาสด鲜山楂50กรั ม ฟั กเขียว冬瓜150กรั ม
 วิธีทา: นาซานจาและฟั กเขียวไปปอกเปลือกแล้ วหั่ นเป็ นชิ น
้ ใส่ นา้ พอเหมาะต้ มให้ เดือด
ประมาณ15นาที นาแต่ นา้ ออกมา ใส่ นา้ ตาลทรายขาวลงไปเล็กน้ อย ต้ มวันละ 1ห่ อ
 สรรพคุณ: ซานจามีส่วนช่ วยในการขยายตัวของหลอดเลือดหั วใจและช่ วยเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพในการขับคอเลสเตอรอล ลดความดันโลหิ ต ลดไขมันในเลือด ฟั กเขียว
(ตังก๋ วย) เป็ นผักชนิดแตงชนิดหนึ่งที่ไม่ มีไขมันเป็ นองค์ ประกอบ แถมยังมีกรดทาร์
ทรอนิก (Tartronic Acid) สามารถยับยัง้ การเปลี่ยนคาร์ โบไฮเดรตให้ เป็ นไขมัน
ได้ เพื่อป้ องกันการสะสมของไขมันในร่ างกาย ที่มีผลทาให้ ไขมันในเลือดเพิ่มสู งขึน้ การ
รั บประทานซุปนีเ้ ป็ นประจาจะมีผลในการช่ วยลดไขมันในเลือดให้ เห็นผลได้ อย่ าง
ชัดเจน

วิธีการรั กษาโรคไขมันในเลือดสูง

ในทางแพทย์ จีน

การรั กษาโรคไขมันในเลือดสูงในทางแพทย์ จนี






1、การรั กษาด้ วยการฝั งเข็ม 针刺疗法:
จุดที่ ใช้ จงหว่ าน中脘、ผีซู脾俞、ชี่ ห่าย气海、เน่ ยกวน内关、เฟิ งหลง丰
隆、จู๋ซานหลี่足三里。ควรเลือกใช้ จุดฝั งเข็มครั้ งละ3-4จุด ใช้ สลับกันไปมา เมื่อฝั ง
และหมุนเข็มจนเกิดความรู้ สึกหน่ วง(เต๋ อชี่ )แล้ วหลังจากนั้นให้ ค้างเข็มไว้ 20นาที ควรฝั งวัน
ละ1ครั้ ง ฝั ง10ครั้ งต่ อการรั กษา1คอร์ ส หรื อหลังจากเต๋ อชี่ แล้ วให้ ใช้ เครื่ องกระตุ้นไฟฟ้ าร่ วม
ด้ วย(ความถี่ 8-10 Hz) ต่ อเนื่องกัน15นาที
การฝั งเข็มหู 耳针疗法:
เลือกจุดเน่ ยเฟิ นมี่内分泌、ผีจื่อเสี่ ย皮质下、เสิ นเหมิน神门、เจี ยวก่ าน交感
、หัวใน心、ตับ肝、ไต肾。ควรเลือกใช้ จุดฝั งเข็มครั้ งละ3-4จุด หลังจาก
การฆ่ าเชื ้อด้ วยไอโอดีนแล้ ว จึ งใช้ เข็มฝั งลงไปเพื่อ
กระตุ้น ค้ างเข็มไว้ 30นาที กระตุ้นเข็มเป็ นระยะ
ทาสลับหูทั้งสองข้ าง ทาวันเว้ นวัน

การรั กษาโรคไขมันในเลือดสูงในทางแพทย์ จนี
2、วิธีการรมยา：
 เลือกจด
่ 三里、เจ๋ วก่绝
ุ จ๋ ซู านหลี足
ู 骨、เสินเช้ ว神阙。
ผ้ ปู ่ วยอย่ ใู นท่ านอนหงาย ให้ รมครั้ งละ1ข้ าง นาโกฐจฬ
ุ าลัมพาทีม่ ี
ขนาดเท่ าเมล็ดถัว่ เหลืองมาปั้นเป็ นแท่ งเพือ่ ใช้ ในการรม รมครั้ งละ
3—5หลมุ
 สั ปดาห์ ละ1—2ครั้ ง
 10ครั้ งต่ อการรั กษา1คอร์ ส


การรั กษาโรคไขมันในเลือดสูงในทางแพทย์ จนี
3、การเคาะเส้ นลมปราณจิ งลั้ว：
 เคาะตีหรื อกดไปตามเส้ นลมปราณ เพื่อช่ วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการเผาผลาญไขมัน
 1. การขับไขมันที่ ต้นขาด้ านใน เคาะตามเส้ นลมปราณตับ
 2. การขับไขมันที่ ต้นขาด้ านนอก เคาะตามเส้ นลมปราณถุงนา้ ดี
 3. การขับไขมันที่ บริ เวณเอว เคาะตามเส้ นลมปราณไต้ ม่าย
 4. วิธีการรั กษารู ปร่ างที่ อ้วนด้ วยตนเอง
ซึ่ งเป็ นผลกระทบมาจากการทางานของลาไส้
ที่ไม่ สมดุล เคาะตามเส้ นลมปราณลาไส้ ใหญ่
 5. การย่ อยของม้ ามผิดปกติ เคาะตีบริ เวณ
เส้ นลมปราณม้ ามและเส้ นลมปราณกระเพาะอาหาร


การรั กษาโรคไขมันในเลือดสูงในทางแพทย์ จนี
4、นวดกดจุด:
 จุดนวดที่ ใช้ ในการลดไขมันในเลือด
ต้ องนวดทุกวันวันละ20นาที ถึงจะได้ ผล
ในการป้ องกันไขมันในเลือดสูง และยังสามารถลดไขมันในเลือดได้ อีก
ด้ วย จุดที่ใช้ บ่อยในการนวดคือ ： เน่ ยกวน内关、จู๋ซานหลี่足
三里、เฟิ งหลง丰隆、ซานอินเจียว三阴交、ไท้ ชง太
冲、ไท้ ป่าย太白เป็ นต้ น แต่ จุดที่ควรเลือกเป็ นอันดับแรกคือจุดเน่
ยกวน内关 หรื อ จู๋ซานหลี่足三里
 ในขณะที่ นวดนั้น แต่ ละจุดนวดกด 81 ครั้ ง ควรนวดให้ แต่ ละจุดเกิด
ความรู้ สึกเมื่อย ชา นวดวันละ2ครั้ ง ครั้ งละประมาณ10นาทีขึน้ ไป


การรั กษาโรคไขมันในเลือดสูงในทางแพทย์ จนี
5、การกัวซา：
 กัวซาบริ เวณด้ านหลังตามแนวเส้ นลมปราณตูม่าย เส้ นลมปราณผางกวง
(กระเพาะปัสสาวะ) บริ เวณท้ องตามแนวเส้ นลมปราณเริ่ นม่ าย ด้ านหลัง
ตามแนวเส้ นลมปราณผางกวงทัง้ 2ข้ าง
 จด
ุ ซินซู心俞穴、จดุ เก๋อซู膈俞穴 และจดุ ผีซู脾俞穴จนถึง
จดุ เซิ่นซู肾俞；กัวซาบริ เวณหน้ าอก
จดุ ต้ านจง膻中穴จนถึงจดุ จงถิง中庭穴


การรั กษาโรคไขมันในเลือดสูงในทางแพทย์ จนี
6、วิธีการครอบแก้ ว：
 คื อการใช้ แรงดูดจากแก้ วให้ ครอบติดกับจุดต่ างๆบนร่ างกายหรื อบริ เวณตาแหน่ งที่ มี
อาการปวด ทาให้ ผิวเกิดเป็ นจุดจา้ เลือดสี แดงหรื อม่ วงแดงจึ งจะถือว่ าบรรลุผลในการ
รั กษา จุดที่ใช้ บ่อยในการลดความอ้ วน：
 บริ เวณหลัง：จุดหั วทัวเจี ยจี๋ 华佗夹脊穴 จุดผีซู脾腧、
กานซู 肝腧、ต้ าฉางซู 大肠腧 และจุดเซิ่ นซู 肾腧 เป็ นต้ น
 จุดบริ เวณท้ อง：จุดจงหว่ าน中脘穴、เที ยนซู 天枢穴、ต้ าเหิ ง大横
穴、และจุดชี่ ห่าย气海穴。
 จุดบริ เวณขา：จุดเซ่ อชิ ว梁丘穴、
จู๋ซานหลี่足三里穴、เฟิ งหลง丰隆穴
และจุดเส่ วห่ าย血海穴 จุดกงซุน公孙穴


การรั กษาโรคไขมันในเลือดสูงในทางแพทย์ จนี
7、การปรั บสมดุลด้ านสุขภาพ：
 (1) การทาจิ ตใจให้ มีความสุ ขอยู่เสมอ ควบคุมอารมณ์ โกรธ อาการกลัว วิตกกังวล
ที่มีผลทาให้ อารมณ์ ไม่ ดี หลีกเลี่ยงอารมณ์ เครี ยดระดับสู ง หรื อปั จจัยต่ างๆที่มีผลใน
การกระตุ้นอารมณ์ การสู บบุหรี่ การดื่มเหล้ า
 (2) มีส่วนร่ วมในกีฬาหรื อกิจกรรมสั นทนาการต่ างๆ ให้ ความสนใจกับการทางาน
ส่ วนรวม วางแผนการทางานอย่ างเหมาะสม
 (3) ควรเลือกรั บประทานอาหารที่ เหมาะสม ตั้งแต่ ช่วงวัยเด็ก การรั บประทาน
อาหารที่เหมาะสม ควบคุมอาหารที่ส่งผลให้ มีไขมันในเลือดสู ง ป้ องและรั กษาการ
เกิดภาวะหลอดเลือดแข็งตัว
 (4) การนอนหลับพักผ่ อน：การนอนดึกเป็ นประจาจะส่ งผลต่ อการทางานของถุง
นา้ ดี ยิ่งสะสมนานขึน้ ก็ยิ่งทาให้ ระบบการเผาผลาญไขมันเกิดความบกพร่ องในการ
ทาหน้ าที่

สรุปเนื้อหาการบรรยาย


การวิจัยทางการแพทย์ ในปั จจุบันพบว่ าโรคความดันโลหิ ตสู งมีสาเหตุที่
สาคัญมาจากการมีภาวะหลอดเลือดแข็งตัวและเกิดการพัฒนาของโรคขึน้ มา ดังนั้น
การควบคุมและป้ องกันการเกิดโรคไขมันในเลือดสู งจะเป็ นการลดอัตราการเกิดและ
อัตราการตายจากโรคหลอดเลือดหั วใจและสมองได้ โรคไขมันในเลือดสู งเป็ นโรคที่
สามารถป้ องกันและรั กษาได้ การปรากฏของโรคยิ่งพบเร็ วหรื อวินิจฉั ยว่ าเป็ นโรค
ระยะเริ่ มต้ นนั้นเป็ นสิ่ งสาคัญมาก ถ้ าคุณเริ่ มเข้ าสู่ วัยกลางคนหรื อร่ างกายคุณค่ อนข้ าง
อ้ วน คุณควรจะไปที่โรงพยาบาลเพื่อตรวจเช็คไขมันในเลือด ถ้ าผลปรากฏออกมาว่ า
คุณมีไขมันในเลือดสู ง คุณก็ไม่ จาเป็ นต้ องวิตกกังวลมากจนเกินไป คุณควรจะดีใจที่
ตรวจพบได้ เร็ ว เพราะโรคไขมันในเลือดสู งมีวิธีป้องกันและรั กษาที่ได้ ผลอยู่
หลากหลายวิธี คุณสามารถหาคาแนะนาเกี่ยวกับการป้ องกันและบรรเทาอาการได้
จากการบรรยายในครั้ งนีไ้ ด้ หลากหลายวิธี หรื อสามารถขอความช่ วยเหลือจากหมอก็
ได้ เลือกวิธีการรั กษาต่ างๆมาช่ วยในการลดไขมันในเลือดของคุณ ทาให้ โรคไขมันใน
เลือดห่ างไกลจากการใช้ ชีวิตประจาวันของคุณ

สรุปเนื้อหาการบรรยาย


สรุ ปสั้นๆ การบรรยายเกี่ยวกับการรั กษาสุขภาพในวันนี ้ ก็คือ
ต้ องการให้ ความรู้ กับทุกท่ านได้ เรี ยนรู้ วิธีพืน้ ฐานในการป้ องกันการเกิด
โรคไขมันในเลือดสูงผ่ านการบรรยายนี ้ หวังว่ าทุกท่ านจะได้ รับความรู้
เกี่ยวกับการรั กษาสุขภาพเพิ่มมากขึน้ แต่ อย่ างที่เรารู้ ปัญหาบางอย่ างอาจ
เกิดจากสาเหตุหรื อเงื่อนไขภายนอก สาเหตุจากพลังภายในร่ างกาย แต่
เพียงแค่ เราเปลี่ยนคาว่ า"ต้ องการให้ ฉันไปดูแล" ให้ เป็ น"ฉันต้ องการที่จะ
ดูแล" ก็จะทาให้ เรารู้ สึกว่ าเรามีการดูแลพฤติกรรมสุขภาพที่ดีขึน้ ที่
ถูกต้ องก็คือต้ องห่ างไกลจากไขมันในเลือดสูง ภาวะหลอดเลือดแข็งตัว จึง
จะถือว่ ามีร่างกายที่แข็งแรงและต้ องมีคุณภาพทางด้ านจิตใจที่ดี ถึงจะทา
ให้ คุณมีสุขภาพร่ างกายที่แข็งแรงอยู่ค่ ูกับคุณตลอดไป

จากเนื้อหาการบรรยายข้ างต้ น หากมีสิ่งใดไม่ เหมาะสมหรือผิดพลาดประการใด
โปรดให้ คาชี้แนะด้ วย

ขอบคุณครับ！

หมายเหตุ : เอกสารนี้เป็ นลิขสิ ทธิ์และทรัพท์สินทางปัญญาของ
หัวเฉียว แพทย์จีนใช้เผยแพร่ เพื่อเป็ นวิทยาทานความรู ้แก่ประชาชน
ห้ามมิให้คดั ลอกในเชิงพาณิ ชย์โดยไม่ได้รับอนุญาตทุกกรณี

