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‘Trans Fat’ ไขมันตัวร้าย

ไขมันทรานส์ คืออะไร?

ไขมันทรานส์ หรือที่เรียกชื่อเต็มๆว่า Trans fatty acid คือ กรดไขมันทีเ่ กิดจากกระบวนการแปรรูปกรดไขมันไม่
อิ่มตัว (Unsaturated fatty acid) ให้เป็นกรดไขมันอิ่มตัวสูง โดยการเติมไฮโดรเจน (Hydrogenation) ซึ่งจะทาให้อาหารคง
ความแข็งตัวที่อุณหภูมิห้อง มีอายุการเก็บนาน ชะลอการเหม็นหืน โดยที่เนื้อสัมผัสของอาหารไม่แห้ง และมีรสชาติดี
นอกจากนี้การใช้น้ามัน ( เช่น น้ามันถั่วเหลือง, น้ามันข้าวโพด, น้ามันดอกทานตะวัน, น้ามันราข้าว ฯลฯ) ในอุณหภูมิสูงก็
ก่อให้เกิดไขมันทรานส์เช่นกัน

ไขมันทรานส์ อยู่ในอาหารประเภทไหน?

อาหารกลุ่มเบเกอรี่ เช่น คุกกี้ เค้ก โดนัท แซนด์วิช แฮมเบอร์เกอร์
อาหารกลุ่มขนมอบ เช่น ข้าวโพดอบกรอบ ขนมเปี๊ยะ เวเฟอร์ แครกเกอร์
อาหารทอด เช่น หมู/ไก่ทอด เต้าหู้ทอด กล้วยฉาบ ปาท่องโก๋
อาหารกลุ่มไขมันและผลิตภัณฑ์ เช่น เนยเทียม(มาการีน) เนยขาว

ไขมันทรานส์ มีผลต่อสุขภาพอย่างไร?
การบริโภคไขมันทรานส์จะทาให้ระดับคอเลสเตอรอลรวม (Total Cholesterol) และ แอลดีแอล-คอเลสเตอรอล (LDLCholesterol) ที่เป็นคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดีเพิ่มขึ้น และลดระดับเอชดีแอล-คอเลสเตอรอล (HDL-Cholesterol) ที่เป็น
คอเลสเตอรอลชนิดดี ทาให้เกิดการสะสมของไขมันในหลอดเลือด เกิดหลอดเลือดแดงแข็งตัว ตีบตัน ส่งผลให้อวัยวะที่หลอด
เลือดนั้นไปเลี้ยงขาดออกซิเจน และเกิดโรคเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือดตามมา ซึ่งจากผลการศึกษาวิจัยล่าสุดพบว่า การ
บริโภคไขมันทรานส์เพิ่มความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดหัวใจ และการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด

เลือกกินอย่างไรให้ปลอดภัยจากไขมันทรานส์?
☻ หลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบของไขมันทรานส์
☻ อ่านฉลากโภชนาการทุกครั้ง โดยผู้บริโภคควรสังเกตฉลากข้างผลิตภัณฑ์ก่อนบริโภค ซึ่งจะระบุข้อมูลทางโภชนาการของ

ผลิตภัณฑ์ (Nutrition Facts) อาจระบุข้อความเช่น “No trans fat”, “Hydrogenated fat” หรือ
“Partially hydrogenated oil” หากฉลากระบุว่า “No trans fat” อาจหมายถึงผลิตภัณฑ์นั้นไม่มีส่วนประกอบของ
ไขมันทรานส์ หรือมีไขมันทรานส์ 0.5 กรัม ต่อหนึ่งหนึ่งหน่วยบริโภค (per seving)
☻ เลือกใช้น้ามันพืชในการปรุงประกอบอาหาร เช่น น้ามันราข้าว น้ามันมะกอก
น้ามันถั่วเหลือง น้ามันข้าวโพด เป็นต้น
☻ ดื่มนมไขมันต่า (low fat milk) หรือ นมที่ไม่มีไขมัน (skim milk)
แทนนมไขมันเต็มส่วน (whole milk)
☻ หลีกเลี่ยงเนื้อสัตว์ไขมันสูง
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‘Trans Fat’ ไขมันตัวร้าย
ปฏิบัติตัวอย่างไรให้ปลอดภัย?
☻ หลีกเลี่ยงอาหารที่มีโคเลสเตอรอลสูง แนะนาบริโภคเนื้อสัตว์ที่มีโคเลสเตอรอลต่า ได้แก่ เนื้อปลา เนื้อสัตว์ไม่ติดมัน
☻ จากัดการบริโภคอาหารที่มีไขมันอิ่มตัว ซึ่งพบมากใน ไขมันเนื้อสัตว์ หรือผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ (เช่น เบคอน ไส้กรอก) เนย

กะทิ น้ามันมะพร้าว น้ามันปาล์ม และหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันทรานส์
☻ เลือกบริโภคอาหารที่มีไขมันไม่อิ่มตัว ซึ่งเป็นไขมันที่จาเป็นต่อร่างกาย

เช่น กรดไขมันโอเมก้า 3 เช่น ปลาแซลมอล ปลาทูน่า ถั่วเหลือง ผักโขม
กรดไขมันโอเมก้า 6 เช่น น้ามันถั่วเหลือง น้ามันข้าวโพด ทั้งนี้การผัด หรือทอดควรใช้ความร้อนที่ไม่สูงมาก

กรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว เช่น น้ามันมะกอก อัลมอลด์ ถั่วลิสง เม็ดมะม่วงหิมพานต์
♥ ควรเลือกวิธีการปรุงอาหารด้วยวิธีอบ ต้ม นึ่ง หรือผัดน้ามันน้อย
☻ เลือกบริโภคอาหารที่มีใยอาหารสูง เช่นผัก และผลไม้รสหวานน้อย (เช่น แอปเปิ้ล ฝรั่ง)
☻

ลด และควบคุมน้าหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ

☻ ออกกาลังกายแบบต่อเนื่อง ครั้งละประมาณ 20 - 30 นาที เลือกชนิดกีฬาที่ทาได้อย่างสม่าเสมอ 4 - 5 ครั้งต่อสัปดาห์

เช่น เดินเร็ว วิ่ง เต้นแอโรบิก ฯ
☻ ผ่อนคลายความเครียด และพักผ่อนให้เพียงพอทุกวัน
☻ รักษาโรค และควบคุมโรคเรื้อรังให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดี
☻ เลิกสูบบุหรี่

ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
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