
ลดอ้วน.....ลดโรค



ท่านทราบหรือไม่ ?

 คนไทยเสียชีวติจากโรคหัวใจและ

 หลอดเลือดอุดตันมากที่สุด

   - หลอดเลือดสมอง 126 คน/วัน

   - หลอดเลือดหัวใจ 54 คน/วัน

   - โรคแทรกซ้อนจากเบาหวาน 55 คน/วัน



ผลการตรวจสุขภาพก าลงัพล รร.การบิน
 ผิดปกต ิ อายุน้อยกว่า 35 ปี 5 % (ความดันโลหิตสูง)

 อายุมากกว่า 35 ปี         80 %
 เบาหวาน 7 %
 ความดันโลหิตสูง      25 %
 ไขมันในเลือดสูง        48 %

 ผิดปกติแยกตามอายุ
      อายุ 35-45 ปี   49 %
      อายุ 46-60 ปี   69 %



ปัญหาสุขภาพในด้านน้ าหนักตัว

น้ าหนักเกิน (BMI > 25)
- อายุ 35-45  30 %

 - อายุ 46-60  49 %

ภาวะอ้วน (BMI > 30)
- อายุ 35-45  9 %

 - อายุ 46-60  13 %



ผลการตรวจสุขภาพก าลังพล ขส.ทอ.
ต.ค.50 – ก.ย.51

จ านวนข้าราชการและลูกจ้าง 1,066 คน
            อายุ 35-45 ปี   301 คน 

      อายุ 46-60 ปี   613 คน 

ผิดปกติแยกตามอายุ
      อายุ 35-45 ปี   164 ราย (54.49%)
      อายุ 46-60 ปี   443 ราย (72.27%)

ผิดปกติแยกตามอายุ(รายใหม)่
      อายุ 35-45 ปี   62 ราย (20 %)
      อายุ 46-60 ปี   86 ราย (14.03%)



ผลการตรวจสุขภาพก าลังพล ขส.ทอ.
ต.ค.50 – ก.ย.51

จ าแนกประเภทโรค อายุ 35-45 ปี อายุ 46-60 ปี

ความดัน
ความดัน+ไขมัน
ความดัน+ไขมัน+ตับ
ความดัน+ตับ
ความดัน+น ้าตาล 
ความดัน+ไขมัน+ น ้าตาล 

23 ราย (7.64%)
23 ราย (7.64%)
7 ราย (2.33 %)
4 ราย (1.33%)
1 ราย (0.33%) 
11 ราย (3.65%)

83 ราย (13.54%)
124 ราย (20.23%)

7 ราย (0.16%)
5 ราย (0.82%)
6 ราย (0.98%)

53 ราย (8.65%)



ผลการตรวจสุขภาพก าลังพล ขส.ทอ.
ต.ค.50 – ก.ย.51 (ตอ่)

จ าแนกประเภทโรค อายุ 35-45 ปี อายุ 46-60 ปี

ไขมัน
ไขมัน +ตับ
น ้าตาล
น ้าตาล+ ไขมัน
รักษาโรคอื่นๆ

17 ราย (5.65%)
1 ราย (0.33%)

3 ราย ( 1%)
5 ราย (1.66%)
1 ราย (0.33%)

44 ราย (7.18%)
3 ราย (0.49%)
7 ราย (1.14%)
9 ราย (1.47%)
1 ราย (.16%)



ผนังหลอดเลือดหัวใจปกติ



 ผนังหลอดเลือดหัวใจเสื่อม

Foam cell

Smooth muscle cell 
migration

Extracellular

lipid



หลอดเลือดหัวใจเริ่มตีบ

Intimal thickening

Extralipid pool

Fibrous scar



หลอดเลือดหัวใจตีบ

Intimal thickening

Lipid core
Fibrous cap



หลอดเลือดหัวใจอุดตนั

Plaque ruptureOcclusive 

thrombus



เส้นเลือด

ร่างกาย



ผนังหลอดเลือดตีบหรืออุดตัน



การเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ

สาเหตุการเกิดหลอดเลือดอุดตัน
• การเสื่อมของหลอดเลือดแดง
• การอุดตันโดยลิ่มเลือด



ไขมันท าให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจได้อย่างไร



หลอดเลือดหัวใจถูกอุดตันด้วยลิ่มเลือด

ลิ่มเลือดไขมัน

ผนังหลอดเลือด



หลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตันหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตัน



หลอดเลือดแดงที่สมองอุดตัน



หลอดเลือด

ไขมันในผนงัหลอดเลือด

ลิ่มเลือดอุดตนั



 ไขมันที่ส าคัญในร่างกายมีกี่ชนิด

  ไขมันชนิดร้าย (Bad cholesterol) ได้แก่
          LDL

          ไตรกลีเซอไรด์ 
    ไขมันชนิดดี (Good cholesterol) : 

          HDL



โคเลสเตอรอลในเลือด 
แอล ดี แอล โคเลสเตอรอล (LDL) : 

เป็นไขมันตัวร้าย ท่ีส าคัญที่ก่อให้เกิดโรคหลอดเลือดตีบตันร่างกายสร้างขึ้นเอง
ส่วนหนึ่งและมาจากอาหารที่มีไขมันสูงได้แก่ ไขมันจากสัตว์

ไตรกลีเซอไรด์ (TG) : 

เป็นแหล่งพลังงาน ได้มาจากอาหารพวกแป้ง ไขมันและน้ าตาล บางส่วนสร้าง
ขึ้นจากตับ เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดแข็ง

เอช ดี แอล โคเลสเตอรอล (HDL) : 

เป็นไขมันตัวดี มีหน้าที่ก าจัด LDLน าไปท าลายที่ตับ ช่วยป้องกันการเกิดโรค
หลอดเลือดแข็ง HDL เพิ่มได้จากการออกก าลังกาย



โคเลสเตอรอลในร่างกายได้มาจากไหน

1. ร่างกายสร้างเอง
    จากตับและล าไส ้

2. อาหารที่รับประทาน



 โคเลสเตอรอล (Cholesterol)

• เป็นส่วนส าคัญของไขมันในร่างกาย   โดยที่ร่างกาย

สังเคราะห์ขึ้นเอง  และได้รับจากอาหารที่รับประทาน

• เป็นตัวการส าคัญที่ท าให้เกิดหลอดเลอืดแดงแข็ง มมีากใน

ไขมันสัตว์ เครื่องในสัตว ์ไข่แดง และอาหารทะเลบางชนิด

• ระดับปกติ 100-200 มก/เดซิลิตร



ข้าวไก่ทอด-ไข่ดาว



ขาหมูตรอกไก่



ข้าวมันไก่ไหหล า



เป็ดย่าง-หมูแดง-หมูกรอบ



ไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride)

• ไขมันนี้เกิดจากอาหารที่รับประทานเข้าไป และอีกส่วนหนึ่งเกิดจาก

การสังเคราะห์ในร่างกายจากน้ าตาล และแป้ง

• ในคนอ้วนระดับไตรกลีเซอไรด์มักจะสูง ยังไม่สามารถระบุได้

ชัดเจนว่าไขมันตัวนี้เป็นต้นเหตุของโรคหลอดเลือดหัวใจ                      

ถ้าพบว่ามรีะดับสูงมาก หรือสูงในคนที่มีโคเลสเตอรอลสูงอยู่แล้ว 

จะเป็นอันตรายได้

• ระดับปกติ 50-150 มก/เดซิลิตร



คุกกี้ ไส้ครีม-ช็อกโกแลต



ขนมไทย ใส่หัวกะทิ



ไอศครีม



นม  เนย



เครื่องดื่มหวาน….ชื่นใจ



น้ าผลไม…้. 100 %



เอชดีแอล (High density lipoprotein-HDL)

• เป็นไขมันที่มีความหนาแน่นสูง มีหน้าที่จับโคเลสเตอรอลจาก

เซลล์ของร่างกายออกไปท าลายที่ตับ 

• ถ้าระดับ HDL นี้สูง จะมีผลท าให้โอกาสเป็นโรคหลอดเลอืด

เลี้ยงหัวใจตบี และโรคหลอดเลอืดลดลง HDL จะสูงจากการ

ออกก าลังกายและจากยาลดไขมันบางชนิด

• ระดับปกติ สูงกว่า 35 - 40 มก/เดซิลิตร



  ระดับโคเลสเตอรอลที่พึงปรารถนา

 

โคเลสเตอรอลรวม     ควรน้อยกว่า 200 มก./ดล.

แอล ดี แอล โคเลสเตอรอล   

     *ควรน้อยกว่า   160  มก./ดล.(คนทั่วไป)

     *ควรน้อยกว่า   130  มก./ดล.(คนที่มีความเสี่ยงสูง)

     *ควรน้อยกว่า  100  มก./ดล.(โรคหัวใจ,เบาหวาน)

 ไตรกลีเซอไรด์    ควรน้อยกว่า 150 มก/เดซิลิตร

เอช ดี แอล โคเลสเตอรอล   ควรมากกว่า 40  มก./ดล.



ปัจจัยเสี่ยงต่อ
โรคหลอดเลือดหัวใจ

• ประวัติครอบครัว
• ไขมันในเลือดสูง
• ความดันโลหิตสูง
• เบาหวาน
• สูบบุหรี่
• อายุ

• โรคอ้วน
• การไม่ออกก าลังกาย
• ลักษณะนิสัย
• ความเครียด



ปริมาณโคเลสเตอรอล….ในอาหาร 100 กรัม

• ไก่  - เนื้อล้วน 60  มก.
     - ตับ 685-750  มก.-10 
ช้อนโต๊ะ

• เป็ด 70-90 มก.
• กุนเชียง 150 มก.
• กุ้งเล็ก 125 มก.
• กุ้งใหญ่ 250-300 มก.
• ปู 101-164 มก.
• ปลาหมึกใหญ่ 1,170  มก.
• แมงกะพรุน 24  มก.
• ปลิงทะเล 0  มก. 
• ไอศกรีม 40  มก.



ปริมาณโคเลสเตอรอล….ในอาหาร 100 กรัม

• ไข่ -ไข่ขาว 0  มก.
        -ไข่ทัง้ฟอง 550  มก.-2 ฟองใหญ่
        - ไข่แดง (เป็ด) 1,120  มก.- 6 ฟอง
        - ไข่แดง  (ไก)่ 2,000  มก.- 6 ฟอง
        - ไข่นกกระทา 840  มก.- 11 ฟอง
        - ไข่ปลา >300 มก.- 10 ช้อนชา
ครีม 300  มก.
นมสด 24  มก.
เนย 250 มก.- 7 ช้อนโต๊ะ
ชีส 90-113 มก.
มาการีน 0  มก.
น้ ามันตับปลา 500  มก.



ปริมาณโคเลสเตอรอล….ในอาหาร 100 กรัม

นกพิราบ 110  มก. (ประมาณ 10 ช้อนโต๊ะ)
เนื้อแพะ, เนื้อแกะ 60  มก.
เนื้อกระต่าย 60  มก.
เนื้อวัว-เนื้อล้วน 60  มก.

- ตับ 400  มก.
- ลูกวัว 140  มก.
- ผ้าขี้ริ้ว 61  มก.

ปลา - แชลมอน 86  มก.
- จาระเม็ด 70  มก.
- ปลาดุก 60  มก.
- ปลาทูน่า 60  มก.
- ปลากะพง 50  มก.

ปลาหมึกเล็ก 384  มก.



ปริมาณโคเลสเตอรอล….ในอาหาร 100 กรัม
หอยนางรม 230-470  มก.- 4 ตัว
หอยอื่น ๆ 150  มก.- 15 ตัว
หม ู - เนื้อแดง 60-70 มก.
         - เนื้อปนมัน 126  มก.

   - น้ ามันหมู 110  มก.
   - ตับ 400  มก.
   - ไต 350  มก.
   - กระเพาะ 150  มก.
   - หัวใจ 400  มก.
   - ซี่โครง 110  มก.
   - แฮม 100  มก.
   - เบคอน 215  มก.
   - ไส้กรอก 100  มก.
   -  สมองสัตว์ 3,160 มก.



ควรตรวจเช็คระดับไขมันในเลือดเมื่อใด

 มีอายุมากกว่า 35 ปี

 มีปัจจัยเสีย่งของการเกิดโรคเส้นเลือดแข็ง 

     อื่นๆ   ร่วมด้วย

 ถ้ามปีระวัติคนในครอบครัวป่วยเป็นโรคหัวใจ  

    ขาดเลือดตั้งแต่อายุยังน้อย



เราจะควบคุมระดับไขมันในเลือดได้อย่างไร

3. การใช้ยาลดระดับไขมันในเลือด

1. ควบคุมอาหาร

2. การออกก าลังกาย



การควบคุมอาหาร
-รับประทานอาหารในปริมาณที่พอเหมาะ น้ าหนักตัวพอด ี
-หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวสูงได้แก่ ไขมันจากสัตว์  
  เครื่องในสตัว์ ไข่แดง หอยนางรม ปลาหมึก 
-หลีกเลี่ยงอาหารที่ปรุงด้วยการทอดน้ ามัน ควรใช้น้ ามันพืข
  ที่ท าจาก ถั่วเหลือง ข้าวโพด
-หลีกเลี่ยงน้ ามันมะพร้าว กะทิ
-ใช้การปรุงอาหารด้วยวิธีนึ่ง ตม้ ย่าง อบ 

  แทนการทอดหรือผัด
-ควรเพิ่มอาหารพวกผักใบต่างๆ 
  และผลไมท้ี่มีกากใยแทน 



ปริมาณพลังงานที่ร่างกายใช้แต่ละวัน(แคลอรี่)

     ผู้ชาย   2,000-3,000 แคลอรี่
     ผู้หญงิ  1,500-2,500 แคลอรี่

* ขึ้นอยู่กับน้ าหนักตัวและกิจกรรมในแต่ละวัน



เค้ก



ก๋วยเตี๋ยวน ้า



ก๋วยเตี๋ยวแห้ง



เป็ดย่าง



ซี่โครงหมูอบ



ขนมจีนน้ ายา-น้ าพริก-น้ ายาป่า



ไข่ไก่



ไข่เจียว



ข้าวผัด



ข้าวผัดอเมริกัน



ข้าวผัดกะปิ



ข้าวมันไก่



ผัดไท



หมี่กะทิ



น ้าอัดลม



แกงเลียง



น ้าพริกกะปิ



หลักส าคัญในการออกก าลังกาย
เพื่อสุขภาพ (ป้องกันโรคหัวใจ-หลอดเลือด)

FIT  คือหลักส าคัญในการใช้ประโยชน์
เพื่อจัดโปรแกรมการออกก าลังกายเพื่อ
สุขภาพ เพื่อป้องกันและรักษาโรคเกี่ยวกับ

หัวใจและหลอดเลือด



F = Frequency  คือ จ านวนครั้ง

การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ  
ต้องอย่างน้อย 4 วัน/สัปดาห์     
แต่ไม่ควรออกก าลังกายทุกวัน  

เพื่อให้ร่างกายได้มีการพักผ่อนบ้าง



I = Intensity คือ 
ความหนักในการออกก าลังกาย

การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ
ต้องมีความหนักประมาณ 60-

70% ของอัตราการเต้นชีพจร
สูงสุด



อัตราการเต้นชีพจรสูงสุด 
(ครั้ง/นาที) 

เท่ากับ 220 – อายุ
เช่น  อายุ 50 ปี มีค่าเท่ากับ 

220 – 50

นั่นคือ 170 ครั้ง/นาท(ี100%)



ความหนักประมาณ 60 - 70% ของ
อัตรา
การเต้นชีพจรสูงสุด ( 170 ครั้ง/นาที )  
มีค่าเทา่กับ  170 x 0.6 - 170 x 0.7  
นั่นคือ 102 – 119 ครั้ง/นาที  เป็นอัตรา
การเต้นของชีพจรเป้าหมาย หรับใช้ใน
หลักการ
ออกก าลังกายเพื่อสุขภาพของคนอายุ 50 

ปี



ความหนักที่เหมาะสม

คือ 

รู้สึกเหนื่อยมากขึ้น หายใจหอบ  

แต่ยังพูดคุยรู้เรื่อง  



T = Time คือ
ระยะเวลาในการออกก าลังกาย

การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ
ต้องท าให้ติดต่อกัน โดยใช้เวลา
  ประมาณ 30 - 45 นาที



การจัดโปรแกรมการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพด้วยตนเอง

•  ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 
•  เลือกกิจกรรม  ที่ชอบ  ถนัด  พึงพอใจ ให้เหมาะสมกับตนเอง
•  เลือกอปุกรณ์รองเท้า-เสื้อผ้าให้เหมาะสมกับตนเองและกิจกรรม 
•  เลือกช่วงเวลาในการออกก าลังกาย  ควรให้เป็นเวลาเดียวกัน  
•  ประเมินสุภาพและสมรรถภาพของตนเองก่อนออกก าลังกาย
•  ใช้หลักการ FIT เพียงเทา่นั้น
•  ประเมินสุขภาพและสมรรถภาพของตนเองระหว่าง
      การออกก าลังกายอย่างน้อยประมาณ 3 เดือน/ครั้ง 



ล าดับขั้นในการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ

• เหยียดยืดกล้ามเนื้อ 
• การอบอุ่นร่างกายก่อนออกก าลังกาย
• การใช้หลักการ FIT ตามกิจกรรมที่เลือกไว้
• การอบอุ่นร่างกายหลังการออกก าลังกาย
• เหยียดยืดกล้ามเนื้อ 



ข้อแนะน าการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ
1.  ทานอาหารก่อนออกก าลังกายอย่างน้อย 2 ชั่วโมง

2.  งดเครื่องดื่มประเภทน้ าอัดลมก่อนออกก าลังกาย
เพราะ    
     ท าให้แน่นกระเพาะ

3.  เริ่มตน้ด้วยความเบาก่อน  ไม่ควรรีบเร่ง  เดินสาย
กลาง

   ออกก าลังกายหนักและมากไปไม่มีประโยชน์
  ออกก าลังกายเบาและน้อยไปก็ไม่มีประโยชน์



อัตราการเต้นของชีพจร

                                  
 100-120 ครั้ง/นาที 

10                 30                   5

                           ระยะเวลาในการออกก าลังกาย 30-

45 นาที





อัตราการเต้นของชีพจร                                  
 
100-120 
ครั้ง/นาที 

                    ระยะเวลาในการออกก าลังกาย 30-

45 นาที

การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ   หนักมาก    ไม่มีการอบอุ่น
ร่างกาย



สมรรถภาพสมบูรณ์แข็งแรงย่อมก่อให้เกิดการสุขภาพดี



การออกก าลังกาย
1. ควรเป็น แอโรบิคส์ สามารถปฏิบัตติ่อเนื่องได้ประมาณ 30 

นาทีต่อคร้ัง
2.   ควรอบอุน่ร่างกาย ยืดเส้นทั้งก่อนและหลังการออกก าลังช่วงละ

5 นาที
3.   ควรปฏิบัติสัปดาห์ละ 3-5 ครั้ง
4.   ออกก าลังกายให้รู้สึกเหนื่อยไม่มากนัก สังเกตจากชีพจร

ประมาณ 120-160 ครั้ง/นาที

5.   เลือกกิจกรรมที่ท าให้สนุก ไม่เครียดและเหมาะสม กับสภาพ
ร่างกาย



การใช้ยาลดระดับไขมันในเลือด

• ควรใช้ในผู้ป่วยที่มีระดับโคเลสเตอรอล
สูงที่พยายามควบคุมอาหารเต็มที่แล้ว

• ใช้ในผู้ป่วยที่มีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ
หรืออุดตัน

• ใช้ในโคเลสเตอรอลสูงมากในผู้ป่วยที่มี
โรคทางพันธุกรรม



สรุปการปอ้งกันโรคหลอดเลือดอุดตัน

• การหยุดสูบบุหรี่ และควบคมุน้ าหนักตัวให้ปกติ

• การออกก าลังกายเป็นประจ าทุกวัน

• การเลือกรับประทานอาหารที่ถูกต้อง

• การตรวจร่างกาย และวัดความดันโลหิต

• การตรวจเลือด หาภาวะเบาหวาน และ ไขมันในเลอืดสูง


