
คอเลสเตอรอล  

(From www.agro.ku.ac.th) 

    ผูใหญอายุกวา 40 ปข้ึนไปมักมีคอเลสเตอรอล (cholesterol) ในเลือดมากกวา 200 มิลลิกรัมตอเดซลิิตร 
ซึ่งเปนคาทีแ่พทยถือวาสูงเกินควร ผูทีมี่คอเลสเตอรอลสูงในเลือดเปนเวลานาน มีโอกาสเปนโรคไดหลาย
อยาง คอเลสเตอรอลในรางกายมีความสัมพันธกับอาหารที่รบัประทานและรปูแบบการดาํเนินชีวิตมาก 
การศึกษาเรื่องราวของคอเลสเตอรอลจึงชวยใหสามารถกําหนดบทบาทของชีวิตดานอาหารการกินและ
การออกกําลังกายไดเหมาะสมยิ่งข้ึน 
 
   โรคหนึ่งที่เชือ่วาเกิดจากการมีคอเลสเตอรอลสูงเปนเวลานานคือโรคหลอดเลือดหัวใจแข็ง 
(atherosclerosis) โรคน้ีเกิดจากการเกาะตัวกันของไขมันภายในผนังเสนเลอืด ไขมันที่เกาะตัวกันเรียกวา
แพล็ค (plaque) แพล็คเกิดจากการมีคอเลสเตอรอลในเลือดสูง หากเกิดแพล็คข้ึนโดยตอเนื่อง หลอด
เลือดจะตีบและทําใหเลือดไหลผานไดยากขึน้ ในกรณีที่หลอดเลือดนั้นสงเลือดมาเลี้ยงกลามเนื้อหัวใจ 
อาจทําใหเกิดภาวะหัวใจลมเหลวได หากเปนหลอดเลือดทีส่งเลือดไปเลี้ยงสมอง ก็อาจทําใหเกิดภาวะ
เสนเลือดสมองอุดตันหรือเสนโลหิตในสมองแตกได ภาวะคอเลสเตอรอลสงูจึงเปนภาวะทีค่วรหลีกเลี่ยง 
 
   โรคหลอดเลอืดแข็งเปนโรคที่ไมมีอาการแสดงใหเห็นเมื่อเริ่มเปน จะทราบวาเปนโรคก็ตอเมื่อเกิดอาการ
เจ็บปวยใหเห็นเนื่องจากเปนมากแลว จึงตองมีการตรวจเลือดหาระดับของคอเลสเตอรอลในเลือดเปน
ประจํา การตรวจเลือดทีใ่หผลถูกตองควรจะตรวจเลือดภายหลังจากงดอาหารนาน 12 ชั่วโมง 
 

 

ภาพที่ 1 คอเลสเตอรอลที่จับตามผนังหลอดเลอืดกลามเนื้อหวัใจ (coronary artery)  
เปนสาเหตหุลักทีท่าํใหหลอดเลือดแขง็ (Atherosclerosis) และหัวใจขาดเลือด 

(Coronary Heart Disease) ในที่สุด 

 
คอเลสเตอรอลคอือะไร  

   คอเลสเตอรอลเปนอนุพันธของไขมัน แมวาจะมีการจับตัวกับไขมันอยูเสมอ ๆ ก็ไมจัดวาเปนไขมัน แต
แยกออกไวเปนอีกประเภทหนึ่ง พบในเซลสตัวทุกเซลและไมพบในพืช แตพืชบางชนดิมสีารทีส่ัมพันธกับ
คอเลสเตอรอลหลายรูปแบบดวยกัน 



 
   คอเลสเตอรอลในเลือดพบได 2 รูป คือ ในรปูคอเลสเตอรอลอิสระและคอเลสเตอรอลเอสเตอร 
(Cholesterol ester) ซึ่งไฮดรอซิลของคอเลสเตอรอลจับตัวกับกรดไขมันไมอ่ิมตัวโดยมีเอ็นไซม acyl 
cholesterol acyl transferase (ACAT) เปนตัวชวย 

 

ภาพที่ 2 สูตรของคอเลสเตอรอล 

 
    การเคลื่อนยายหรือขนสงคอเลสเตอรอลในรางกายใชโปรตีนที่ชื่อวา ไลโปโปรตีน (lipoprotein) ซึ่งมี
แกนกลางเปนไขมันชนิดไมมีข้ัว (nonpolar lipid) เชน ไตรกลเีซอไรด คอเลสเตอรอลเอสเตอร เปนตน 
และลอมรอบดวยไขมันชนดิทีล่ะลายน้ําไดบางสวน (amphipatic lipid) เชน ฟอสโฟลิปด คอเลสเตอรอล 
เปนตน และมีโปรตีนบางชนิดที่เรียกวา อะโปไลโบโปรตีน (apolipoprotein) หรือ อะโปโปรตีน 
(apoprotein) แทรกอยูในชั้นของไขมันเหลานี้โดยทําหนาที่เปนตัวรับ-สงสญัญาน (recepter) กับเซลตาม
อวัยวะตาง ๆ 
 
   ไลโปโปรตีนแบงเปนกลุมตางๆ ตามระดับชั้นเมื่อนําไปปนเหวี่ยงดวยเครื่องปนเหวี่ยงกําลังสูง 
(Ultracentrifuge) ไดเปน 4 กลุมดังนี ้ 
         1. ไคโลไมครอน (Chylomicrons) ทําหนาที่หลักในการขนสง ไตรกลเีซอรไรด จากลําไสเล็กไปยัง
ตับ 
         2. วีแอลดีแอล (Very low density lipoprotein, VLDV) ทําหนาที่ขนสงไตรกลีเซอรไรด จากตับ ไป
ยังเนื้อเยื่อตางๆ  
         3. แอลดแีอล (Low density lipoprotein, LDL) ประกอบดวยคอเลสเตอรอล เปนองคประกอบหลัก 
ซึ่งจะขนสงคอเลสเตอรอลเหลานี้ไปยังเนื้อเยื่อตางๆ  
         4. เอชดีแอล (High density lipoprotein, HDL) 
ประกอบดวยฟอสโฟลิปดมากที่สดุ และมคีอเลสเตอรอลรองลงมา จะทําหนาที่ในการขนสงไขมันเหลานี้
จากเนื้อเยื่อตางๆไปกําจัดทีต่บั  
 
   การเรียกคอเลสเตอรอลที่อยูในรางกายจึงมักเรียกตามกลุมของไลโปโปรตีนดังกลาว คาคอเลสเตอรอล
ที่ไดจากการตรวจรางกายเปนคารวมของเอชดีแอลคอเลสเตอรอลกับแอลดแีอลคอเลสเตอรอลและวีแอล
ดีแอลคอเลสเตอรอล คาวีแอลดีแอลคอเลสเตอรอลมีคาเทากับไตรกลีเซอไรดหารดวยหา เราสามารถ
ตรวจหาคาแอลดีแอลหรือเอชดีแอลคอเลสเตอรอลไดโดยเฉพาะหากตองการ 
 
   ไตรกลีเซอไรดสูงก็เปนสาเหตุของโรคหลอดเลือดแข็งไดเชนกัน  



ประโยชนของคอเลสเตอรอล 

   คอเลสเตอรอลเปนสวนประกอบในเซลสตัวทุกเซล รางกายของเราใชประโยชนจากคอเลสเตอรอลดังนี ้ 
        • สรางผนงัเซล และเปนองคประกอบในการทํางานของผนังเซล 
        • สรางเยื่อสมอง 
        • สรางตวัออนในครรภ 
        • เปนโครงสรางพ้ืนฐานในการผลติฮอรโมนประเภทสเทอรอยด (steroid) เชน ฮอรโมนเพศ 
(androgens, estrogens) และอ่ืน ๆ เชน adrenal corticoids, stress hormone 
        • สังเคราะหนํ้าด ี
        • สังเคราะหวิตามินด ี
 
    รางกายไมสามารถขาดคอเลสเตอรอล เกือบครึ่งหนึ่งของคอเลสเตอรอลในรางกายเกิดจากการ
สังเคราะหในรางกายเอง มีบางสวนเทานั้นทีด่ดูซึมมาจากอาหาร โดยปกติรางกายมีกระบวนการในการ
ควบคุมปริมาณคอเลสเตอรอลอยูแลว แตสาเหตุใดทีท่ําใหคอเลสเตอรอลในรางกายสูงข้ึนนั้น จะกลาวถึง
ตอไป 
 
การสังเคราะหคอเลสเตอรอลในรางกาย  

  อวัยวะหลักทีท่ําหนาทีส่ังเคราะหคอเลสเตอรอลคือตับและลําไส โดยปรมิาณที่ตับสังเคราะหไดมีสดัสวน
ประมาณรอยละ 15 และทีล่ําไสสังเคราะหไดมีสัดสวน ประมาณรอยละ 10 ของปริมาณที่รางกาย
สังเคราะหไดในแตละวัน การสังเคราะหเกิดข้ึนที่ไซโตพลาสซึม (cytoplasm) และไมโครโซม ( 
microsome) โดยใชอะเซติลโคเอ ( acetyl-CoA ) เปนสารตั้งตน  

ภาพที่ 3 การสังเคราะหคอเลสเตอรอลในรางกาย 



 
    acetyl-CoA เปนสารที่ไดจากการยอยกรดไขมัน ไตรกลีเซอไรด แปง นํ้าตาล และกรดอมิโนตาง ๆ อัน
เปนกระบวนการสรางพลังงานในรางกาย ที่พิเศษสําหรับคอสรุาควรทราบคือ อเซติลโคเอนัน้ไดจากการ
ออกซิเดชั่นเอธานอลโดยเอ็นไซม acetyl-CoA synthetase ดวย 
 
   acetyl-CoA 2 โมเลกุลจับตวักันดวยปฏิกิริยา reversal thiolase reaction ได acetoacetyl-CoA ซึ่งจะจับ
กับ acetyl-CoA อีกโมเลกุลหนึ่งได HMG-CoA แลว HMG-CoA เปลี่ยนเปน mevalonate โดยเอ็นไซม 
HMG-HMG-CoA reductase รวมกับ NADPH 2 โมเลกุล ปฏิกิริยาตรงนี้มีความสําคัญในการควบคุมการ
สังเคราะหคอเลสเตอรอลโดยมีเอ็นไซม HMG-CoA reductase เปนตัวควบคมุทีส่ําคญั 
 
    NADPH คือ Nicotinamide Adenine Dinucleotide Phosphate Hydrogen เปนตัวรวมสําคญัใน
กระบวนการนี ้ปฏิกิริยารีดักชนัทุกปฏิกิรยิาในกระบวนการสงัเคราะหคอเลสเตอรอลตองใช NADPH  
 
    mevalonate ละลายน้ําไมได แตจะถูกกระตุนโดยปฏิกิริยา phosphorylations ได 3-phospho-5-3-
phospho-5-pyrophosphomevalonate ซึ่งละลายน้ําได และถูก decarboxylation ในกระบวนการ ATP เสีย
คารบอนไดออกไซดไป ใหผลเปน isopentenyl pyrophosphate (IPP) โมเลกุลของ IPP มีสมดลุ 
(equilibrium) กับไอโซเมอรของมันคือ dimethylallyl pyrophosphate (DMPP) 
 
    จากนั้นโมเลกุลของ IPP ควบแนนกับ DMPP ได geranyl pyrophosphate (GPP) แลว GPP ควบแนนกับ 
IPP อีกได farsenyl pyrophosphate (FPP); FPP 2 โมเลกุลควบแนนกันเองโดยเอ็นไซม squalene synthase 
เกิดเปน squalene โดยที่เอ็นไซม squalene synthase ตองการใช NADPH ดวย  
 
   Squalene ผานกระบวนการอกี 2 วงจรได lanosterol จาก lanosterol ผานปฏิกิริยาอีก 19 ครั้ง ก็ได
คอเลสเตอรอล  
 
การขนสงคอเลสเตอรอลในรางกาย  

    เน่ืองจากคอเลสเตอรอลเปนไขมันจึงไมรวมตัวกับน้ํา รางกายใชไลโปโปรตีนในการขนสง
คอเลสเตอรอลดังไดกลาวมาแลว 
    
    การขนสงเกิดข้ึนตั้งแตอาหารทีมี่คอเลสเตอรอลเขาไปในรางกาย คอเลสเตอรอลสามารถดูดซึมเขาสู
รางกายไดเลยที่ลําไสเล็กโดยไมตองยอยกอน ทีผ่นังของลําไสเล็กจะเปนที่ผลิตไลโปโปรตีนชื่อ ไคโล
ไมครอน (chylomicron) ไคโลไมครอนจดัเปนอนุภาคไขมันอยางหนึ่งประกอบดวยฟอสโฟไลปดเปน
เปลือกนอกหอหุมไตรกลีเซอไรดและคอเลสเตอรอลไวภายในโดยมีไตรกลเีซอไรดมากกวา
คอเลสเตอรอล 
 
   ไคโลไมครอนเขาสูกระแสเลือดโดยผานทางระบบน้ําเหลอืง และไปยังเนื้อเยื่อตางๆ เชน หัวใจ 
กลามเนื้อ เน้ือเยื่อไขมัน เปนตน ที่เน้ือเยื่อเหลานี้จะมีเอนไซมที่ใชในการยอยไตรกลีเซอรไรดใหเปน กลี
เซอรอลและกรดไขมันอยู คือ ไลโปโปรตีนไลเปส (lipoprotein lipase) ทําใหไตรกลีเซอรไรดที่ขนสงมา
โดยไคโลไมครอน 80 % ถูกยอยสลายที่เน้ือเยื่อเหลานี้เพ่ือไปใชเผาผลาญเปนพลังงานหรอืสะสมไวที่
เน้ือเยื่อไขมัน ที่เหลืออยูในไคโลไมครอนขณะนี้จึงมีคอเลสเตอรอลเปนสวนใหญเรยีกวา ไคโลไมครอน
เร็มเนินท (chylomicron remnant) และยังคงไหลไปกับกระแสเลือดจนกวาจะถึงทีต่ับ 
 
   ตับเปนทีผ่ลติวีแอลดีแอล (Very Low Density Lipoprotein) ซึ่งเปรียบเสมือนรถบรรทุกที่บรรทุกไตรกลี
เซอไรด คารโบไฮเดรท อัลกอฮอล และคอเลสเตอรอล การเกิดเอสเตอรของคอเลสเตอรอลที่ตับมีนอย วี
แอลดีแอลคอเลสเตอรอลจึงมคีอเลสเตอรอลเอสเตอรนอย วีแอลดีแอลถูกปลอยเขาสูกระแสเลือด เพ่ือนํา
ไขมันที่สรางจากตับไปยั้งเนื้อเยื่อตางๆ เพ่ือเผาผลาญเปนพลังงาน เชนเดียวกับไคโลไมครอน วีแอลดี
แอลทีถู่กยอยดวยเอนไซมไลโปโปรตีนไลเปสเพื่อเอาไตรกลีเซอรออกไปจะมีโคเลสเตอรรอลสูงข้ึนมาก
ถึง 58% รวมทั้งมีการยอยเอาอะโปโปรตีนบางตัวออกไปดวย ทําใหมีความหนาแนนสูงข้ึน วีแอลดีแอลคอ
เลสเตอรอลที่เหลือเรียกวาไอดีแอล (Intermediate Lipoprotein - IDL) ไอดีแอลบางสวนถกูกําจัดไปโดย
ตับ ที่เหลือจะมีการสูญเสียไตรกลีเซอไรดตอไปอีกและเปลี่ยนมาเปน แอลดแีอล ซึ่งเปนพาหนะของ
คอเลสเตอรอลสวนใหญที่อยูในรางกาย 
 
   แอลดีแอล ทําหนาที่ขนสงคอเลสเตอรอลเหลานี้ไปตามกระแสเลือด โดยปริมาณคอเลสเตอรอล 25 % 
ถูกสงไปยังเนื้อเยื่อตาง ๆ ที่ตองการ สวนอีก 75% ที่เหลือจะนํากลับไปยังตบั แอลดแีอลทีข่นสง
คอเลสเตอรอลไปตามกระแสเลือดสามารถทีจ่ะจับกับเซลลของกลามเนื้อหลอดเลือดแดงไดเน่ืองจากที่
หลอดเลือดเหลานี้มีตัวรับแอลดีแอล (LDL recepter) ตัวรับแอลดีแอลจะจบักับอะโปไลโปโปรตีนที่อยูบน



แอลดีแอล ซึ่งเรียกวา apo B-100 การจับกับเซลเชนนีท้ําใหเปนสาเหตุของการสะสมคอเลสเตอรอลใน
เสนเลือดมากขึน้ 
 
   แอลดีแอลทีถู่กจับไวน้ีบางสวนถูกผนังเซลหอหุมใหเขามาในเซลโดยกระบวนการendocytosis แลวเขา
ไปในไลโซโซม (lysosome) ที่ไลโซโซมนี้อะโปไลโปรตีนจะถูกยอย ทําใหคอเลสเตอรอลเอสเตอร
สลายตัวออกมาเปนคอเลสเตอรอลอิสระ และเขาไปในรางแหเอนโดพลาซมึ ซึ่งผนังเซล (plasma 
membrane) จะนําไปใชตามความจําเปน สวนที่เกินความจําเปนนั้นจะถูกเปลี่ยนกลับไปอยูในรูปเอสเตอร
อีกครั้งหนึ่งโดย ACAT เพ่ือเก็บเปนสต็อกไวในเซล ตัวรับแอลดิแอลทีผ่นังเซลก็กลับคนืสูอิสระ 
 
   มาถึงตอนนีค้อืคอเลสเตอรอลถูกจับตวัไวในเซล ผมขออนุญาตพักไวกอน ฉบับหนามาตอกันในเรื่องการ
ควบคุมคอเลสเตอรอล การดึงคอเลสเตอรอลที่ถูกจับไวออกมา และอ่ืน ๆ ทีเ่ก่ียวกับสุขภาพ สวัสดีครับ  

คอเลสเตอรอล (ตอนจบ)  

  

    ฉบับที่แลวเขียนถึงคอเลสเตอรอลถูกจับไวในเซล ใตหัวขอการ
ขนสงคอเลสเตอรอลในรางกาย ฉบับน้ีจะเขียนถึงการควบคุม
คอเลสเตอรอลของรางกาย การกําจัดคอเลสเตอรอล สาเหตุที่ทําให
รางกายมีคอเลสเตอรอลสูงกวาที่ควรจะเปน การเลือกรับประทาน
อาหารที่ไมมีคอเลสเตอรอล และอื่น ๆ เก่ียวกับสุขภาพ 
 
การควบคุมคอเรสเตอรอลของรางกาย  

    ตามปกตผิูใหญทีมี่สุขภาพดี รางกายจะสังเคราะหคอเลสเตอรอลโดยเฉลีย่วันละ 1 กรัม และใชวันละ 
0.3 กรัม รางกายจะควบคุมใหมีคอเลสเตอรอลในรางกาย 150-200 มิลลิกรัมตอเดซิลติร โดยการควบคุม
กระบวนการสังเคราะหที่เกิดข้ึนในรางกายเอง หากรางกายไดรับคอเลสเตอรอลจากอาหารมาก รางกายก็
จะสังเคราะหคอเลสเตอรอลนอยลง การควบคุมคอเลสเตอรอลมี 3 วิธีการหลัก ๆ ดังนี้  
        1. ควบคุมปริมาณและการทํางานของเอ็นไซม HMG-CoA reductase  
        2. ควบคุมปริมาณคอเลสเตอรอลอิสระในเซลที่มากเกินพอโดยกระบวนการ Acyl-CoA Cholesterol 
acytransferare (ACAT)  
        3. ควบคุมระดับคอเลสเตอรอลในพลาสมาโดยการสอดแทรกการทํางานของแอลดีแอลรีเซปเตอร
และการรับคอเลสเตอรอลจากเนื้อเยื่อกลับมาที่ตับของเอชดแีอล  

   การควบคุมการทํางานของเอ็นไซม HMG-CoA reductase เปนวิธีการหลกัที่รางกายใชในการควบคุม
ระดับการสังเคราะหคอเลสเตอรอล เอ็นไซมน้ีถูกควบคมุดวยกลไก 3 อยาง คือ ควบคุมการแสดงออกของ
ยีน (gene expression), ควบคมุอัตราการเสื่อมของเอ็นไซม, และควบคุมกระบวนการ phosphorylation-
dephosphorylation (phosphorylation คือการนําอนุมูลฟอสเฟตจากกรดฟอสฟอริคเขาไปในโมเลกุลของ
สารอินทรยี) การควบคุม 2 อยางแรกถูกกระตุนโดยคอเลสเตอรอลเอง คอเลสเตอรอลทําหนาที่เหมือนกับ
เปนสารยับยั้ง (inhibitor) การทํางานของเอ็นไซม HMG-CoA reductase ทีมี่อยูแลวและมอิีทธิพลตอการ
สราง HMG-CoA reductase ดวย นอกจากนี ้เม่ือคอเลสเตอรอลมีมากเกิน จํานวนของ mRNA สําหรับ
สรางเอ็นไซม HMG-CoA reductase ก็จะลดลง ซึ่งเปนผลมาจากการลดการแสดงออกของยีน กลไกโดย
ละเอียดเกี่ยวกับการควบคุมคอเลสเตอรอลดวยการควบคุมพฤติกรรมของยีนนี ้นักวิทยาศาสตรยังไมเขาใจ 
 
   การควบคุม HMG-CoA reductase โดยกระบวนการ phosphorylation และ dephosphorylation เปนการ
เปลี่ยนรูปของเอ็นไซมใหอยูในรูปเฉื่อย (inactive) เม่ือเอ็นไซมถูกจับไวดวยอนุมูลฟอสเฟตจาก
กระบวนการ phosphorylation แลวจะทํางานไดนอยลง HMG-CoA reductase เกิด phosphorylation โดย
เอ็นไซม AMP-regulated protein kinase (AMPRK) และ AMPRK เองน้ันจะทํางานก็ตอเมื่อถูกกระตุนดวย
กระบวนการ phosphorylation โดยมีเอ็นไซม kinase kinase เปน catalyst 
 
   นอกจากนี้การทํางานของ HMG-CoA reductase ยังถูกควบคุมดวย cAMP ถา cAMP เพ่ิมข้ึนก็จะกระตุน
ใหเอ็นไซม cAMP-dependent protein kinase (PKA) ไปทําใหเกิด phosphorylation ข้ึนกับ 



phosphoprotein phosphatase inhibitor-1 (PPI-1) ซึ่ง PPI-1 น้ีสามารถยับยั้ง (inhibit) การทาํงานของ
เอ็นไซม phosphatase ไดหลายตัวรวมทั้ง protein phosphatase 2C และ HMG-CoA reductase 
phosphatase ทั้งสองตัวนีท้ําหนาที่ดึงฟอสเฟตออกจาก AMPRK และ HMG-CoA reductase ตามลําดับ 
AMPRK เม่ือจับกับฟอสเฟต (phosphorylated) แลว จะอยูในสถานะทาํงานได (active) แต HMG-CoA 
reductase น้ันเมื่อจับกับฟอสเฟตจะอยูในสถานะเฉื่อย (inactive)  

ภาพ แสดงการควบคุมการทํางานของ HMG-CoA reductase โดยวิธีเปล่ียนพันธะใหมีการใช
อิเล็กตรอนรวมกัน (covalent modification)  

โดยกระบวนการ phosphorylation และ dephosphorylation 

 
   หากมีการสราง cAMP นอยลงจะทําใหมี phosphorylation นอยลงดวย แต dephosphorylation จะ
เพ่ิมข้ึน ผลลัพธคือมี HMG-CoA reductase เพ่ิมข้ึน 
 
   เน่ืองจากระดบัของ cAMP ในเซลควบคมุโดยฮอรโมน จึงอาจกลาวไดวาการสังเคราะหคอเลสเตอรอล
ในรางกายถูกควบคุมดวยฮอรโมน อินซูลิน (insulin) ทําให cAMP ลดลง ซึง่จะทําใหมีการสังเคราะห
คอเลสเตอรอลมากขึ้น ในทางกลับกัน glucagons และ epinephrine ทําให cAMP เพ่ิมข้ึนและยับยั้งการ
สังเคราะหคอเลสเตอรอล 
 
    ในเมื่อมี อินซูลินเปนตัวกระตุนและ glucagons เปนตัวยับยัง้ จึงชวยใหการทํางานของ HMG-CoA 
reductase มีเสถียรภาพ ฮอรโมนทั้งสองนี้มีหนาที่พ้ืนฐานคือคอยควบคุมปรมิาณของพลังงานและจัดสง
พลังงานใหเซลทั่วรางกาย 
 
    การควบคุม HMG-CoA reductase ในระยะยาวทํา (long-term regulation) ทําโดยควบคมุการสังเคราะห
และการสลาย (degradation) เอ็นไซม เม่ือระดับคอเลสเตอรอลสูง การแสดงออก (expression) ของยีนที่
สราง HMG-CoA reductase จะลดลง ในทางกลับกัน ถาระดบัคอเลสเตอรอลลดลง การแสดงออกของยีน
ก็จะเพิ่มมากขึ้น อินซูลินมสีวนชวยในการควบคุมคอเลสเตอรอลในระยะยาวเชนกันโดยการเพิ่มระดับการ
สังเคราะห HMG-CoA reductase ปริมาณของ HMG-CoA ก็ถูกควบคุมโดยปริมาณของคอเลสเตอรอล 
เม่ือปริมาณของคอเลสเตอรอลมีมากเกิน การสลาย HMG-CoA reductase ก็จะมากขึ้น  



 
การกําจัดคอเลสเตอรอล  

   เอชดีแอล (HDLs – High Density Lipoproteins) เปนไลโปโปรตีนที่มีบทบาทสาํคัญในการกําจัด
คอเลสเตอรอล บางคนเรยีกเอชดีแอลไลโปโปรตีนวาเปน “ไขมันด”ี  
 
    เอชดีแอลถกูสรางข้ึนขางนอกเซลโดยการรวมตัวกันของโปรตีนตวัหนึ่งทีไ่มมีไขมันชื่ออะโปเอไอ (apo-
AI) กับฟอสโฟไลปด (phospholipids) แลวถกูคัดหลั่งออกโดยตับและบางสวนของลําไสเล็กออกมาเปน
เอชดีแอลซึ่งเปนอนุภาคที่มีโปรตีนสูงรูปรางคลายจานกลม เอชดีแอลที่เกิดใหมน้ียังไมมีทัง้
คอเลสเตอรอลและคอเลสเตอรอลเอสเตอรจบัอยู  
 
    เม่ือเอชดีแอลผานเนื้อเยื่อตาง ๆ ก็จะดึงเอาคอเลสเตอรอลที่อยูตามผนังเซลออกมาเก็บไวกับตัว รูปราง
ก็จะปลี่ยนจากจานเปนทรงกลม ที่เอชดแีอลมีเอ็นไซมชื่อ LCAT ทําหนาทีเ่ปลี่ยนคอเลสเตอรอลใหเปน
คอเลสเตอรลิเอ็สเตอร (cholesteryl ester) ปฏิกิริยานี้ไมสมดุลจึงทําใหเกิดคอเลสเตอรอลอิสระออกมา
ดวย จากนั้นโปรตีนที่ทาํหนาทีข่นสงคอเลสเตอริลเอ็สเตอรโดยเฉพาะชื่อ apo-D ซึ่งมีอยูในเอ็ชดีแอลจะ
ทําหนาทีส่งคอเลสเตอริลเอ็สเตอรใหกับ chylomicron, VLDL, และ LDL ทัง้หมดนี้จะถูกสงกลับไปที่ตับ
ตามทางเดินของแอลดีแอล ตับจะใชคอเลสเตอรอลที่เดินทางกลับมานีใ้นการสรางน้ําด ีสวนที่เหลือจาก
การสรางน้ําดจีะถูกขับถายออกทางอุจาระ ซึ่งเปนจุดสิ้นสุดของคอเลสเตอรอลในรางกาย  
 
    โดยธรรมชาติผูหญิงมีเอ็ชดแีอลสูงกวาผูชาย มีแนวโนมวาฮอรโมนเพศ estrogen จะเปนตัวชวยใหมีเอ็ช
ดีแอลสูงข้ึน ซึ่งอาจจะเปนเหตุผลหนึ่งที่ชวยอธิบายวาทําไมผูหญิงวัยกอนหมดประจําเดือนจึงคอนขาง
ปลอดภยัจากโรคหัวใจ  
 
สาเหตทุี่ทําใหคอเลสเตอรอลสูง  

   ดังไดกลาวมาแลววาตับทําหนาทีร่ักษาระดับคอเลสเตอรอลในรางกาย แตในความเปนจริงระดับ
คอเลสเตอรอลเพิ่มข้ึนได ซึ่งแสดงวาเกิดกระบวนการอยางอ่ืนเขาแทรกแซงการทํางานของตับ     
 
   มีปจจัยหลายประการที่เปนเหตุใหคอเลสเตอรอลในเลือดเพ่ิมปริมาณมากขึ้น ประการสําคัญที่เปน
สาเหตหุลักจริง ๆ คือการรับประทานอาหารทีมี่คอเลสเตอรอลและกรดไขมนัอ่ิมตัวสูง, นํ้าตาล, อัลกอฮอล, 
สูบบุหรี,่ อวน, และขาดการออกกําลังกาย นอกจากนี้โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และกรรมพันธุก็อาจ
เปนสาเหตุหนึ่งที่ทาํใหคอเลสเตอรอลในเลือดสูงได  
 
   การที่นํ้าตาลในอาหารทําใหคอเลสเตอรอลสูงนั้นเนื่องจากเวลายอยน้ําตาลจะมีอินซลูินในเลือดสูง ดัง
ไดกลาวแลววาเมื่ออินซูลินสูงจะทาํให cAMP ลดลง ซึ่งจะทําใหมีการสังเคราะหคอเลสเตอรอลมากขึ้น 
คําวาน้ําตาลไมไดหมายความถึงน้ําตาลทราย (sucrose) ที่ใชปรุงอาหารกันทัว่ไปเทานั้น แตรวมกลูโคส 
(glucose) และฟรคัโตส (fructose) ดวย ฟรัคโตสใชอินซูลนิมากกวากลูโคส รางกายสามารถสรางกรด
ไขมันและคอเลสเตอรอลจากฟรคัโตสไดเร็วกวากลูโคสถึง 24 เทา  
 
   ในผลไมมีฟรคัโตสมาก หากรับประทานแตผลไมเองรางกายจะไดฟรัคโตสรวมกับกรดในผลไมซึ่งโดย
ปกติจะใหพลังงานมากกวาผลติคอเลสเตอรอล แตเม่ือรางกายไดรับฟรคัโตสรวมกับแปง จะเสริมใหระดับ
ข้ึนอินซูลินสูงมาก ฟรคัโตสจะทําใหรางกายเปลี่ยนแปงเปนกลูโคสไดเร็วข้ึนแลวเปลี่ยนไปเปนไขมันและ
คอเลสเตอรอล  
 
   หากรับประทานกลูโคสและฟรคัโตสในอัตราสวนเทากัน จะเพิ่มระดับอินซูลินไดมากที่สดุ กรณีน้ีจะ
เกิดข้ึนไดคือเมื่อรับประทานน้ําตาลพวกไดแซคชาไรดเชนน้ําตาลทราย (sucrose) ผลกระทบนี้เรียกวา 
disaccharide effect การทดลองกับลิงพบวาลงิที่กินน้ําตาลทรายจะมีไขมันในผนังเสนเลือดสูงกวาลิงที่กิน
กลูโคส  
 
   การรับประทานผลไมหลังอาหารแปงอาจไมใชความคดิทีด่ ี 
 
   คนที่มีระดับน้าํตาลในเลือดสงูกวาปกติเปนประจําคือคนที่เปนโรคเบาหวาน ซึ่งเปนผลมาจากการที่
รางกายสรางฮอรโมนอินสุลินลดลง หรือรางกายตอบสนองตอฤทธิ์ของฮอรโมนอินสุลินลดลง ผูปวย
เบาหวานมักจะพบความผิดปกติของระดับไตรกลีเซอไรดทีส่งูข้ึนและระดับเอชดีแอลคอเลสเตอรอลที่
ลดลง สวนระดบัแอลดีแอลคอเลสเตอรอลมักจะไมแตกตางจากคนที่ไมเปนเบาหวาน แตโรคแทรกซอน
ของโรคเบาหวานหรือโรคเบาหวานลงไตมผีลทําใหระดับแอลดีแอล คอเลสเตอรอลในเลอืดสูงข้ึนได  



คอเลสเตอรอลกับการแพทย  

   คาคอเลสเตอรอลทีต่รวจวัดไดเปนผลรวมของคอเลสเตอรอลที่ไดมาจากแอลดีแอลคอเลสเตอรอล, 
เอชดีแอล คอเลสเตอรอล และวีแอลดแีอลคอเลสเตอรอล (คือ คาไตรกลีเซอไรด หารดวย 5) เขียนเปน
สมการไดดังนี ้ 
      คอเลสเตอรอล = แอลดีแอลคอเลสเตอรอล + เอชดีแอลคอเลสเตอรอล + วีแอลดีแอลคอ
เลสเตอรอล  
 
   ในคนที่มีระดบัไขมันในเลือดปกติรอยละ 70 ของคอเลสเตอรอลที่วัดไดมาจากแอลดีแอลและ รอยละ 
17 มาจากเอช ดีแอล ดังนั้นสวนใหญของผูทีมี่ระดับคอเลสเตอรอลสูงจะเกิดจากการที่มีแอลดีแอลคอ
เลสเตอรอลสูง อยางไรก็ตามผูที่มีระดับเอชดแีอลคอเลสเตอรอลสูงมากก็สามารถทําใหระดบั
คอเลสเตอรอลรวมสูงไดเชนกัน  
 
   หากตองการหาคาแอลดแีอลคอเลสเตอรอล ก็คํานวณไดดังนี้  
      แอลดีแอลคอเลสเตอรอล = คอเลสเตอรอลรวม - เอชดแีอลคอเลสเตอรอล - คาไตรกลีเซอไรด/5  
 
   วิธีดูวาใครมคีอเลสเตอรอลสงู ทางการแพทยจะเทยีบกับคาระดับแอลดแีอลคอเลสเตอรอล ที่พึง
ปรารถนาซึ่งคาดังกลาวขึ้นกับวาเปนโรคหลอดเลือดหัวใจ หรือเปนโรคเบาหวาน หรือไม ถายังไมเปนโรค
ดังกลาว ปจจัยเสี่ยงที่ตองคํานึงในการจดัระดับแอลดแีอลคอเลสเตอรอลทีพึ่งปรารถนามีอยู 5 ประการ คอื  
     1. อายุ : ชายเกิน 45 ป, หญิงเกิน 55 ป  
     2. มีประวตัิคนในครอบครัวปวยเปนโรคหลอดเลือดหัวใจ กอนวัยอันควร(ชายกอนอายุ 55 ป, หญิงกอน
อายุ 65 ป)  
     3. เปนความดันโลหติสูง  
     4. สูบบุหรี ่ 
     5. คาเอชดีแอลคอเลสเตอรอล นอยกวา 40 มก./ดล.     

ตารางแสดงคาปจจัยเสี่ยงจากคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอ
ไรด 

ช่ือ คาของแอลดีแอล 

แอลดีแอล  

 เปนโรคหลอดเลือดหัวใจ หรอืเปน
โรคเบาหวาน 

ควรนอยกวา 100 มก./ดล. 

 ไมเปนหลอดเลือดโรคหัวใจและ
โรคเบาหวาน แตมีปจจยัเสีย่งตั้งแต 2 ขอข้ึนไป

ควรนอยกวา 130 มก./ดล. 

 ไมเปนโรคหลอดเลือดหัวใจและ
โรคเบาหวานและมีปจจยัเสีย่งนอยกวา 2 ขอ 

ควรนอยกวา 160 มก./ดล. 

ไตรกลีเซอไรด ควรนอยกวา 150 มก./ดล. 

เอชดีแอล ควรมากกวา 40 มก./ดล. 

 
การเลือกรบัประทานอาหาร  

   ประมาณวาพลังงานที่เราไดจากอาหารนั้นมาจากไขมันประมาณรอยละ 37 จึงมีผูแนะนําวาเราควรลด
พลังงานจากไขมันลงรอยละ 30 คิดโดยประมาณเปนลดจากกรดไขมันอ่ิมตัวรอยละ 10 และกรดไขมันไม
อ่ิมตัวประเภท polyunsaturated และ monounsaturated อยางละรอยละ 10 ทั้งนี้ยังมีความจําเปนตอง
รับประทานอาหารทีมี่คอเลสเตอรอลอยูโดยเฉลี่ยประมาณ 300 มิลลิกรัมตอวนั  
 



   อาหารที่มาจากสัตวมีคอเลสเตอรอลและกรดไขมันอ่ิมตัวสูง ไขมันพืชไมมีคอเลสเตอรอล มีกรดไขมัน
อ่ิมตัวนอย และมีกรดไขมันไมอ่ิมตัวมาก แตนํ้ามันปาลมและน้ํามันมะพราวนัน้ แมวาจะไมมีคอเลสเตอรอล 
แตก็มีกรดไขมันอ่ิมตัวสูง  
 
   อาหารที่มีนํ้าตาลและไขมันทําใหนํ้าตาลในเลือดสูงกวาอาหารที่มีคอเลสเตอรอลโดยตรง  
 
    การลดปริมาณคอเลสเตอรอลในเลือดจะชวยลดความเสี่ยงการเกิดโรคหวัใจลมเหลวและเสนเลือดอุด
ตันในสมอง (stroke) ดวย แนวทางในการลดคอเลสเตอรอลม ี3 วิธี ดังนี ้ 
      1. รับประทานอาหารที่มีไขมันหรือกรดไขมันอ่ิมตัว และคอเลสเตอรอลต่ํา  
      2. ออกกําลังกายเปนประจาํ  
      3. รักษานํ้าหนัก หากน้ําหนักมากไปก็ลดน้ําหนักลง  

การเลือกอาหารมีขอคิดดังนี้  
      • คอเลสเตอรอลมีในอาหารที่มาจากสัตวเทานั้น  
       • กรดไขมนัอ่ิมตัวมีในไขมันสัตว นํ้ามันมะพราว และน้ํามันปาลม  
       • ผัก ผลไม ธัญชาติ และแปง ไมมีคอเลสเตอรอล มีไขมันนอยหรือไมมีเลย  
       • นํ้ามันพืชจาก ขาวโพด เมล็ดทานตะวัน ถั่วเหลือง คาโนลา และมะกอกมีกรดไขมันไมอ่ิมตัวทั้ง 
mono- และ polyunsaturated  

ขอคิดในการลดการบริโภคคอเลสเตอรอลและไขมันประกอบดวย 

          • รับประทานเนื้อปริมาณปานกลาง โดยเลือกเนื้อที่ไมตดิมัน  
       • แรสวนที่เปนไขมันออกจากเนื้อกอนนําไปปรุง หรือเทน้าํมันที่ไดจากการปรุงทิ้งไป  
       • แรหนังไกออก นําเฉพาะเนื้อไกไปปรุงรับประทาน  
       • เลือกวิธีปรุงอาหารอยางอ่ืนแทนที่จะทอด เชน ปง ยาง ตม น่ึง หรือคัว่น้ํามัน  
       • รับประทานผลิตภัณฑเน้ือประเภท ซอสเซส เบคอน หรอือ่ืน ๆ ใหนอยลง  
       • เลือกรับประทานผัก ผลไม ธัญญาหาร  
       • เลือกรับประทานผลิตภณัฑนมประเภท นมพรองมันเนย เนยแข็ง โยเกิรต  
       • รับประทานไขแดงไมเกิน 4 ฟองตอสัปดาห สวนไขขาวยังรับประทานไดตามปกต ิ 
       • เลือกซื้ออาหารอานฉลากอาหารเพื่อดูปริมาณไขมันในอาหารนั้น  
       • ฯลฯ  

ตารางตอไปนี้แสดงปริมาณของคอเลสเตอรอลและไขมันในอาหารบางชนิด  

Dประเภท
อาหาร 

ขนาด
รับประทาน  

Total fat (g) Sat. fat (g) Mono. fat (g) Poly. fat (g) Cholest. (mg) 

เนื้อวัวไม
ติดมัน  

84 กรัม  7.9 3.0 3.3 0.3 73 

ตับวัว, เน้ือหนาอก  84 กรัม 4.2 

1.6 0.6 0.9 331 

อกไกอบ 

84 กรัม 

3.0 0.9 1.1 0.6 72 

ขาไกอบ 

84 กรัม 

7.2 2.0 2.6 1.7 79 

ไขแดง 1 large 

5.1 1.6 1.9 0.7 213 

ปลาค็อด  

84 กรัม 

0.7 0.1 0.1 0.3 40 

ล็อบสเตอรตม 

84 กรัม 

0.5 0.1 0.1 0.1 61 

เน้ือหมูไมติดมัน  

84 กรัม 

11.1 3.8 5.0 1.3 79 



กุงตม  

84 กรัม 

0.9 0.2 0.2 0.4 166 

Turkey, dark, roasted 

84 กรัม 

6.1 2.1 1.4 1.8 73 

Turkey, light, roasted 

84 กรัม 

2.7 0.9 0.5 0.7 59 

 

เนยแข็ง 

84 กรัม 

9.4 6.0 2.7 0.3 30 

ไอศกรีมทั่วไป  

1/2 ถวย 

7.2 4.5 2.1 0.3 30 

นมไขมันตํ่า (2%) 

1 ถวย 

4.7 2.9 1.4 0.2 18 

นมพรองมันเนย 

1 ถวย 

0.4 0.3 0.1 neg 4 

นม  

1 ถวย 

8.2 5.1 2.4 0.3 33 

 

ผัก/ผลไม/เมล็ดพืช 

1/2-1 ถวย 

neg neg neg neg 0 

  

เนยเหลว  

1 ชอนโตะ 

11.5 7.2 3.3 0.4 31 

นํ้ามันคาโนลา 

1 ชอนโตะ 

13.6 0.9 7.6 4.5 0 

นํ้ามันขาวโพด 

1 ชอนโตะ 

13.6 1.7 3.3 8.0 0 

เนยเทียมชนิดออน 

1 ชอนโตะ 

11.4 1.8 3.9 4.8 0 

Shortening, hydrogenated 

1 ชอนโตะ 

12.8 3.2 5.7 3.3 0 

 

Reference: Composition of Foods, Agriculture Handbook No 8 series, USDA 

 
ออกซิไดซคอเลสเตอรอล  

   ออกซิไดซคอเลสเตอรอลถกูคนพบโดยบังเอิญโดยนายแพทย ซี บี เทเลอร (C. B. Taylor) และคณะ 
เขาพบวาเมื่อนําคอเลสเตอรอลที่เก็บไวมาใชในการทดลอง ผลการศึกษาทีอ่อกมาใหมจะคลาดเคลื่อนไป
จากผลการทดลองในครั้งกอน ๆ จึงไดหาสาเหตุและพบวาคอเลสเตอรอลทีเ่ก็บไวเกิดเปน ออกซิไดซ
คอเลสเตอรอล (oxidized cholesterol) จากนั้นไดนําออกซิไดซคอเลสเตอรอลมาศึกษา  
 
   จากการทดลองฉีดออกซิไดซคอเลสเตอรอลเขาไปในกระตาย พบวาเพียงหาชั่วโมงกลามเนื้อเรียบใน
หลอดเลือดแดงของกระตายก็เริ่มเสื่อม เม่ือนําไปตรวจดูดวยกลองจุลทรรศนก็ยืนยันไดวามีการ
เปลี่ยนแปลงเกดิข้ึนจริง สรุปไดวาออกซิไดซคอเลสเตอรอลเปนตัวทําลายกลามเนื้อและเปนเหตุใหผนัง
หลอดเลือดเสือ่ม  



 
   คณะวิจยัยังไดทดลองตอไปโดยการนาํคอเลสเตอรอลใหมและออกซิไดซคอเลสเตอรอลมาหยดลงบน
กระจก วางแผนวุนทับลง แลวนําเซลกลามเนื้อเรียบทีย่ังสดวางทับลงไปอีกชั้นหนึ่ง พบวาเซลกลามเนือ้
เคลื่อนเขาหาคอเลสเตอรอลทัง้สองเพื่อทําลาย เม่ือเวลาผานไปพบวาเซลกลามเนื้อที่เคลื่อนเขาหา
ออกซิไดซคอเลสเตอรอลกลบัถูกทําลายในขณะที่เซลกลามเนื้อที่วางบนคอเลสเตอรอลสดไมมีปญหา 
 
   การศึกษาตอมาพบวา คอเลสเตอรอลในอาหารและอาหารสําเร็จรูปหลายชนิดเกิดการออกซิเดชันได ยิ่ง
ทิ้งอาหารเหลานั้นไวนาน โมเลกุลของคอเลสเตอรอลก็จะถกูออกซิไดซมากขึ้นเรื่อย ๆ นอกจากนี้
ออกซิไดซคอเลสเตอรอลยังพบไดในอาหารหลายชนดิ เชน นํ้ามันหมู เนยแข็ง แปงแพนเคกผสมเสรจ็ 
ไขผง และแปงคัสตาดผสมเสร็จเปนตน  
 
   เพ่ือหลีกเลี่ยงออกซิไดซคอเลสเตอรอลจึงควรรับประทานอาหารสดใหมและใชนํ้ามันใหมในการปรุง
อาหารเสมอ  

ลดคอเลสเตอรอลดีหรอืไม  

   จากการวิจยัที่พบวาผูเสยีชวีิตดวยโรคหัวใจมักมีระดับคอเลสเตอรอลในเลือดสูงและมีการสะสมไขมันใน
เสนเลือดบริเวณกลามเนื้อหัวใจ จึงมีการรณรงคใหรับประทานอาหารที่มีคอเลสเตอรอลต่ําอยางตอเนื่อง 
แตการศึกษาในระยะ 10 ปหลงัที่ผานมานี้ใหผลขัดแยงกัน ในป ค.ศ. 1990 วารสาร British Medical 
Journal ตีพิมพผลการวิเคราะหการสาํรวจ 6 ครั้ง ทีส่ํารวจผูเสียชีวิตหลายสบิคนจากการเฝาติดตามคน
จํานวนหลายพนัเปนเวลาหลายป พบวาผูที่ควบคุมระดับคอเลสเตอรอลดวยยาและอาหารคอเลสเตอรอล
ต่ํานั้น ไดรับความสําเรจ็นอย คือมีผูที่คอเลสเตอรอลลดต่ําลงสําเร็จเพียงรอยละ 10 อัตราการเสียชีวติจาก
โรคหัวใจลดลงเพียงรอยละ 14 ทีส่ําคญัคือจํานวนผูเสยีชวีิตในกลุมที่ควบคุมระดับคอเลสเตอรอลมี
มากกวากลุมเปรียบเทยีบ สาเหตุของการเสยีชีวิตนั้นไมใชมาจากการปวยดวยโรคมะเร็งเพียงอยางเดยีว 
รอยละ 67 ของผูเสยีชีวติมสีาเหตุมาจากความรุนแรง เชน อุบัติเหตุ ฆาตกรรม และฆาตัวตาย  
 
   นักวิทยาศาสตรหาความกระจางในเรื่องนี้โดยทดลองกับลงิ พบวาลิงที่ใหอาหารคอเลสเตอรอลและ
ไขมันอ่ิมตัวต่ํามีความกาวราวมากขึ้น จากนั้นไดศึกษาจากกลุมอาชญากรตาง ๆ พบวาอาชญากรโดยเฉลีย่
มีระดับคอเลสเตอรอลต่ํา ทําใหนาเชื่อวาผูทีมี่ระดับคอเลสเตอรอลต่ําอาจะมีบุคลิกไปในทางกาวราว ชอบ
ความรนุแรง ควบคุมตนเองไดจํากัด มีแนวโนมที่จะเปนฆาตกร หรือฆาตวัตาย  
 
   การศึกษาทางการแพทยตอมาก็ชี้วา ครึ่งหนึ่งของผูเสียชีวติดวยโรคหัวใจลมเหลวไมมีปจจัยเสีย่งใด ๆ 
จากโรคเกี่ยวเนือ่งเลย คือไมมีสิ่งสัมพันธกับ อาการคอเลสเตอรอลสูง ความดันสูง เบาหวาน อวน หรือสบู
บุหรี ่ 
 
   ผลสรุปยิ่งชดัเจนมากขึ้นเมื่อมีการศึกษาในออสเตรเลียโดยการสํารวจนักธุรกิจในเฮลซิงกิจํานวน 1,222 
คน ทั้งหมดเปนผูที่ไดรับการวนิิจฉัยแลววามคีวามเสีย่งสูงทีจ่ะมีอาการหัวใจลมเหลวภายใน 15 ป ใน
จํานวนนี้ ครึ่งหนึ่งไดรับการควบคุมคอเลสเตอรอลดวยอาหารและยาอยางเขมงวด ที่เหลือไดรับการ
ควบคุมแตเพียงบางสวน เม่ือ 15 ปผานไปพบวากลุมทีค่วบคมุคอเลสเตอรอลต่ําอยางเขมงวดเสียชีวติ 64 
ราย ในจํานวนนี้เสียชวีิตดวยโรคหัวใจ 34 ราย กลุมที่ควบคมุแตเพียงบางสวนมีอัตราการเสียชีวิตเพียง
ครึ่งหนึ่งของกลุมแรก และในจํานวนนี้เสยีชีวติดวยโรคหัวใจเพียง 14 ราย  
 
    มูลนิธิโรคหัวใจอังกฤษ (British Heart Foundation) ยอมรับวา คําแนะนําในปจจุบันทีใ่หลดปริมาณ
คอเลสเตอรอลนั้น ไมไดมาจากงานวิจัยที่สมบูรณแบบ  
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