กรดไขมันทรานส์ (Trans fatty acids)
นฤมล เด่นทรัพย์สนุ ทร
ร่างกายมนุษย์มีความต้องการกรดไขมัน จากอาหารที่บริโภคเนื่องจากเป็ นแหล่งของกรดไขมัน
จาเป็ นที่เป็ นส่วนประกอบที่สาคัญของเนือ้ เยื่อต่าง ๆ และยังนาไปสู่การสร้าง eicosanoids ที่ปกติ กรด
ไขมันเป็ นส่วนประกอบที่สาคัญในไขมันเป็ นส่วนใหญ่ การแบ่งชนิดของกรดไขมันอาศัยจานวนคาร์บอน
อะตอม ระดับของการอิ่มตัว (degree of saturation) และรู ปแบบ cis หรือ trans ซึ่งทาให้กรดไขมันแต่ละ
ชนิดมีความแตกต่างกันในจุดหลอมละลายและความคงตัวทางเคมี
 Cis form หมายถึง ไฮโดรเจนอะตอมตรงตาแหน่งคาร์บอนที่มีพันธะคู่อยู่ฝ่ ั งเดียวกัน ทาให้มี
การพับงอ (folding) ในโครงสร้างตรงตาแหน่งที่มีพนั ธะคู่ (รูปที่ 1)
 Trans form หมายถึง ไฮโดรเจนอะตอมตรงตาแหน่งคาร์บอนอะตอมที่มีพันธะคู่อยู่คนละฝั่ ง
ทาให้ไม่มีการพับงอ กลายเป็ นเส้นตรงในโครงสร้าง (รูปที่ 1)

รูปที่ 1 โครงสร้างของ saturated fatty acid, cis fatty acid และ trans fatty acid

กรดไขมันทรานส์
กรดไขมันทรานส์ถกู แบ่งออกได้เป็ น 2 ประเภทตามแหล่งที่มา คือ
1. กรดไขมันทรานส์ท่ี เกิดในขัน้ ตอนทางอุตสาหกรรม (industrially produced trans fatty acids)
โดยกระบวนการ partial hydrogenation ของนา้ มันพืช ชนิดที่มีกรดไขมันไม่อ่ิมตัวหลายตาแหน่ง จึงถูก
เรียกชื่อเป็ น partially hydrogenated oils ซึ่งจะทาให้ลกั ษณะเปลี่ยนจากของเหลวเป็ นของแข็ง สามารถ
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เก็ บ ได้น านขึ ้น และไม่ มี ก ลิ่ น หื น พบได้ใ น margarine, shortening, baked foods, และ deep frying
foods(1)
2. กรดไขมันทรานส์ท่ีเกิดตามธรรมชาติ (naturally occurring trans fatty acids) ถูกสร้างขึน้ โดย
แบคทีเรียในกระเพาะอาหารของสัตว์เคีย้ วเอือ้ ง (ruminant) จึงมีช่ือเรียกได้ว่า ruminant trans fatty acids
(rTFAs) พบได้ในเนือ้ สัตว์และนา้ นมของวัว ควาย แกะ และแพะ(2)
การบริโภคอาหารที่มี industrially produced trans fatty acids มี ผลต่อการเพิ่มขึน้ ของปริมาณ
LDL-cholesterol และการลดลงของ HDL-cholesterol ซึ่งเป็ นการเพิ่มปั จจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและ
หลอดเลือด(3) ผลของการบริโภคกรดไขมันทรานส์ท่ีเกิดตามธรรมชาติ ต่อสุขภาพยังเป็ นที่ถกเถียงและยัง
ไม่ได้ขอ้ สรุปที่ชดั เจน

ผลกระทบของกรดไขมันทรานส์ต่อสุขภาพ
การศึกษาเชิ ง ประจัก ษ์ค รัง้ แรกที่ แ สดงให้เ ห็น ถึ ง ผลเสี ย ของการบริโ ภคกรดไขมัน ทรานส์โ ดย
เปรียบเทียบกับ cis isomers พบว่าทาให้เพิ่มระดับ total cholesterol และ LDL-C ในเลือด (ซึ่งเหมือนกับ
การบริ โ ภค saturated fatty acids), ลดขนาดของ LDL particle size, ลดระดั บ HDL-C, เพิ่ ม ระดั บ
triglyceride(4) และเพิ่ม อัตราส่วนของ total cholesterol ต่อ HDL-C ทาให้เกิ ด endothelial dysfunction
และ inflammation ซึ่งทัง้ หมดนีส้ ่งผลทาให้เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด ต่อมาการศึกษา
systematic review และ meta-analysis โดย Fattore และคณะ (5) ยื นยัน ผลของการบริโภคกรดไขมัน ท
รานส์ทาให้เกิดระดับไขมันในเลือดผิดปกติ นอกจากนัน้ การศึกษา meta-analysis ที่วิเคราะห์ผลการวิจยั
ชนิด prospective จานวน 4 เรื่อง พบว่าการบริโภคกรดไขมันทรานส์ในปริมาณร้อยละ 2 ของพลังงาน
ทัง้ หมดที่ได้รบั ต่อวันมีความสัมพันธ์กบั การเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจร้อยละ 23(6)
กลไกที่ กรดไขมันทรานส์ทาให้เ กิดระดับไขมันในเลือดผิดปกติเกิดจากการเพิ่ม การทางานของ
cholesteryl ester transfer protein ซึ่ง จะขนส่ง cholesteryl esters จาก HDL ไปให้ LDL จึง ทาให้ระดับ
HDL ลดลง แต่ เ พิ่ ม ระดับ LDL ในเลื อ ด นอกจากนั้น กรดไขมัน ทรานส์ยัง ท าให้เ กิ ด การเพิ่ ม ขึ น้ ของ
inflammatory cytokines และ sICAM-1, sVCAM-1, และ E-selection ซึ่งมีส่วนเกี่ ยวข้องในกระบวนการ
atherosclerosis

สถานการณ์ในประเทศต่าง ๆ
องค์การอนามัยโลก ปี ค.ศ. 2006 องค์การอนามัยโลกออกคาแนะนาว่าควรบริโภคกรดไขมันท
รานส์ในปริมาณน้อยที่สุดเท่าที่จะทาได้ หรือน้อยกว่าร้อยละ 1 ของพลังงานทัง้ หมดที่ได้รบั ต่อวัน หรือ
ปริมาณน้อยกว่า 2 กรัมต่อวันในคนที่ตอ้ งการพลังงานจากอาหาร 2,000 กิโลแคลอรี
ประเทศสหรัฐอเมริกา ปี ค.ศ. 2003 องค์การอาหารและยาของประเทศสหรัฐอเมริกา (USFDA)
ก าหนดให้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารทุ ก ประเภท (conventional food products) และอาหารเสริ ม (dietary
supplements) ที่มีปริมาณกรดไขมันทรานส์มากกว่า 0.5 กรัม/หน่วยบริโภค ต้องมีการระบุปริมาณกรด
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ไขมันทรานส์ไว้ท่ีฉลากโภชนาการของผลิตภัณฑ์อาหารและอาหารเสริม โดยระบุเป็ นค่าไขมันทรานส์บน
บรรทัดที่อยูใ่ ต้ตอ่ ค่าไขมันอิ่มตัว
ผลิตภัณฑ์อาหารมีปริมาณกรดไขมันทรานส์นอ้ ยกว่า 0.5 กรัม/หน่วยบริโภค ให้ระบุปริมาณกรด
ไขมันทรานส์เป็ น 0 กรัม แต่ถ้าอาหารเสริมมี ปริมาณกรดไขมันทรานส์นอ้ ยกว่า 0.5 กรัม/หน่วยบริโภค
หรือไม่มีกรดไขมันทรานส์ ไม่ตอ้ งมีการระบุท่ีฉลาก (supplement facts panel)
นอกจากนั้นอาหารที่ มีปริมาณกรดไขมันทรานส์รวมกับกรดไขมันอิ่มตัว มากกว่า 4 กรัม/หน่วย
บริโภค ไม่สามารถกล่าวอ้างทางโภชนาการได้
การศึกษาที่แสดงให้เ ห็นถึง ผลลัพธ์ท่ี เป็ นประโยชน์ในการออกข้อกาหนดการระบุปริม าณกรด
ไขมันทรานส์มีดงั นี ้ คือ การศึกษาระดับ กรดไขมันทรานส์ในเลือดของผูใ้ หญ่ช าวอเมริกันในช่วงปี ค.ศ.
2009-2010 หลังจากมีการกาหนดเรื่องกรดไขมันทรานส์ขององค์การอาหารและยา พบว่ามีระดับลดลงร้อย
ละ 54 เมื่อเปรียบเทียบกับค่าที่วดั ได้ในช่วงปี ค.ศ. 1999-2000(7) นอกจากนัน้ การศึกษาชนิด retrospective
observation เกี่ยวกับจานวนผูป้ ่ วยที่รบั ไว้ในโรงพยาบาลด้วยโรคกล้ามเนือ้ หัวใจขาดเลือดและโรคหลอด
เลือดสมองในเขตพืน้ ที่รฐั นิวยอร์กซึ่งมีการห้ามเกี่ยวกับกรดไขมันทรานส์ในอาหารหลังจากมีการกาหนด
ขององค์การอาหารและยา พบว่ามีจานวนผูป้ ่ วยลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับก่อนออกการกาหนดดังกล่าว
และลดลงมากกว่าในเขตพืน้ ที่ท่ีไม่มีการห้ามในเรื่องดังกล่าว(8)

สถานการณ์ในประเทศไทย
การสารวจสถานการณ์การปนเปื ้อนของกรดไขมันชนิดทรานส์ในผลิตภัณฑ์อาหารในประเทศไทย
เมื่อปี พ.ศ. 2550(9) พบข้อมูล ดังนี ้
 ผลิ ต ภัณ ฑ์อาหารที่ มี การส่ ง ออกไปจ าหน่ายในต่างประเทศ จ านวน 247 รายการ พบว่า มี
จานวน 8 ผลิตภัณฑ์ท่ีมีกรดไขมันทรานส์ ได้แก่ ขนมขาไก่ คุกกี ้ และขนมเวเฟอร์
 ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีจาหน่ายในประเทศไทย เมื่อแบ่งออกเป็ น 4 กลุม่ ได้แก่ กลุม่ เนือ้ สัตว์ กลุ่ม
ไขมันและนา้ มัน กลุม่ นมและผลิตภัณฑ์นม และกลุม่ ขนมอบ (bakery products) พบว่าผลิตภัณฑ์อาหารที่
มีปริมาณกรดไขมันทรานส์มากกว่า 0.7 กรัม/หน่วยบริโภค ได้แก่ เนยเทียม (margarine) บางยี่หอ้ โดนัท
ยีสต์ โดนัทเค้ก และ puff pastry บางชนิด
 การจัดกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร โดยพิจารณาจากเกณฑ์สาหรับความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจ
และหลอดเลือดโดยใช้กรดไขมันทรานส์และกรดไขมันอิ่มตัวเป็ นตัวชีว้ ดั แบ่งเป็ น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มเสี่ยงสูง
กลุม่ เสี่ยง และกลุม่ เสี่ยงต่า ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 การแบ่งกลุ่มอาหารตามความเสี่ยงในการเกิดโรคหั วใจและหลอดเลือดโดยใช้ปริมาณกรด
ไขมันทรานส์และกรดไขมันอิ่มตัว
กลุม่ อาหารตามความเสี่ยง
ปริมาณกรดไขมัน (กรัม/หน่วยบริโภค)
กรดไขมันทรานส์
กรดไขมันทรานส์และกรดไขมันอิ่มตัว
กลุม่ เสี่ยงสูง
>0.7
>4
กลุม่ เสี่ยง: มี 2 กรณี คือ
กรณีท่ี 1
>0.7
กรณีท่ี 2
>4
กลุม่ เสี่ยงต่า
<0.7
<4
ดัดแปลงจากเอกสารอ้างอิงหมายเลข 9

การสารวจดังกล่าวพบว่า ผลิตภัณฑ์อาหารในกลุ่มเสี่ยงสูง ได้แก่ โดนัทยีสต์ โดนัทเค้ก และ puff
pastry และผลิตภัณฑ์อาหารในกลุ่ม เสี่ยงที่มี ปริมาณกรดไขมันทรานส์ม ากกว่า 0.7 กรัม/หน่วยบริโภค
ได้แก่ เนยเทียม และขนมเวเฟอร์
เมื่ อวันที่ 13 มิ ถุน ายน พ.ศ. 2561 ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาออกกฎหมายเป็ น
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ให้นา้ มันที่ผ่านกระบวนการเติม ไฮโดรเจนบางส่วนและอาหารที่มีนา้ มันที่
ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วนเป็ นส่วนประกอบเป็ นอาหารที่หา้ มผลิต นาเข้าหรือจาหน่าย ซึ่ง
ประกาศฉบับ ดัง กล่า วให้ใ ช้บัง คับ เมื่ อพ้น กาหนดหนึ่ง ร้อ ยแปดสิ บวัน นับแต่วัน ประกาศในราชกิ จ จา
นุเ บกษาเป็ นต้นไป ซึ่งนับเป็ นผลงานตามนโยบายความปลอดภัยอาหารภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การ
จัดการด้านอาหารของประเทศไทย(10)

คาแนะนาในการบริโภคไขมัน
จากหลักฐานงานวิจยั ต่าง ๆ พบว่ากรดไขมันแต่ละชนิด ส่งผลต่อความเสี่ยงในการเป็ นโรคหัวใจ
และหลอดเลือดแตกต่างกัน ดังนัน้ นอกเหนือจากปริมาณไขมันที่บริโภค ผูบ้ ริโภคควรให้ความสาคัญต่อ
ชนิดของกรดไขมันร่วมด้วย คาแนะนาในการบริโภคไขมัน มีดงั นี ้
 ควรลดการบริโภคกรดไขมันอิ่มตัวในปริมาณน้อยกว่าร้อยละ 10 ของพลังงานทัง้ หมดที่ได้รบั
ต่อวัน และควรคานึง ถึงสารอาหารที่ นามาบริโภคทดแทน (replacement nutrients)(3) กล่าวคือ ไม่ควร
ทดแทนโดยเพิ่มการบริโภคคาร์โบไฮเดรตทัง้ หมด เพราะไม่ได้ส่งผลดีต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด แต่ควร
ทดแทนโดยเพิ่ม การบริโ ภค monounsaturated fatty acids (MUFAs) และ/หรื อ polyunsaturated fatty
acids (PUFAS) เพราะเมื่ อ บริ โ ภค PUFAs ทดแทน saturated fatty acids ในปริ ม าณร้อ ยละ 5 ของ
พลังงานทัง้ หมด พบว่าลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจถึงร้อยละ 10(3) นอกจากนัน้ เมื่อลดการบริโภค
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saturated fatty acids ควรทดแทนโดยการบริโ ภค PUFAs, MUFAs, คาร์โ บไฮเดรตชนิ ด whole grain,
และโปรตีนจากพืชแทน
 ควรลดการบริโภคกรดไขมันทรานส์ในปริมาณน้อยกว่าร้อยละ 1 ของพลังงานทัง้ หมดที่ได้รบั
ต่อวัน หรือน้อยที่สดุ เท่าที่จะทาได้
 กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารที่มีปริมาณกรดไขมันทรานส์นอ้ ยกว่าร้อยละ 0.7 ต่อหน่วยบริโภค ซึ่งถูก
จัดว่าเป็ นกลุ่มอาหารที่ไม่มีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด ถ้าประชาชนบริโภคในจานวนหน่วย
บริโภคมากเกิ นกว่าปกติก็สามารถทาให้ได้รบั ปริมาณกรดไขมันทรานส์ม ากขึน้ ดังนัน้ จึง ไม่ควรบริโภค
ผลิตภัณฑ์อาหารดังกล่าวในปริมาณมากเพราะเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด
 ในการปรุ ง อาหารควรหลี ก เลี่ ยงการใช้นา้ มัน ที่ ผ่านความร้อ นซ า้ ๆ เนื่ อ งจากจะก่อ ให้เกิ ด
ไขมันทรานส์(2)
 ผูน้ ิพนธ์เสนอแนะให้ผู้บริโภคควรอ่านข้อมู ล โภชนาการบนฉลากโภชนาการของผลิตภัณฑ์
อาหาร เพื่อทราบถึงข้อมูล ดังต่อไปนี ้
o ชนิดและปริมาณของส่วนประกอบ
o จ านวนหน่วยบริโภคต่อภาชนะบรรจุของแต่ละผลิ ตภัณฑ์ เพื่ อจะได้ทราบว่า ควรแบ่ง
บริโภคได้ก่ีครัง้ ถ้าบริโภคครัง้ ละหนึ่งหน่วยบริโภค
o ปริมาณหนึ่งหน่วยบริโภค
o ปริมาณพลังงาน ชนิดและปริมาณของสารอาหารต่าง ๆ ในหนึ่งหน่วยบริโภค
o ปริมาณของสารอาหารในหนึ่งหน่วยบริโภคเป็ นร้อยละเท่าไรของปริมาณสารอาหารที่ควร
ได้รบั ในแต่ละวันของคนอายุตงั้ แต่ 6 ปี ขนึ ้ ไป ซึ่งใช้พลังงาน 2,000 กิโลแคลอรี เป็ นพืน้ ฐานในการคานวณ
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