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ก

ค�าน�า

 อาหารพร่องแป้ง  (Low Carb Diet)  นบัได้ว่าเป็นมมุมองและทศันะใหม่ของการบรโิภค

อาหารในการบ�าบัดโรคเป็นอีกทางเลือกหน่ึงในการดูแลสุขภาพประชาชนในยุคปัจจุบัน 

ข้อมูลวิชาการ เล่มนี้ ผู้เขียนซึ่งเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ และแพทย์ 

ผู้เช่ียวชาญด้านเวชศาสตร์ครอบครัว ซึ่งมีความสนใจเข้ามาศึกษาศาสตร์การแพทย์ทางเลือก 

โดยเฉพาะด้านอาหารบ�าบัดโรคเร้ือรัง จึงได้ศึกษารวบรวมองค์ความรู้จากประสบการณ์ในการ

ท�างานของผูใ้ช้อาหารพร่องแป้งในการบ�าบดัโรคทัง้ต่างประเทศและในประเทศ  ซ่ึงจะท�าให้ผูส้นใจ

โดยเฉพาะบุคลากรด้านสุขภาพมีความรู้  ความเข้าใจ และมุมมองแนวคิดด้านการใช้อาหารในการ

บ�าบัดเพิ่มมากขึ้น  สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพตนเองและประชาชนได้

 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ขอขอบพระคุณนายแพทย์แพทย์พงษ์  

วรพงศ์พิเชษฐ ที่อนุเคราะห์ข้อมูลและอนุญาตให้พิมพ์เผยแพร่หนังสือ “อาหารพร่องแป้ง (Low 

Carb Diet)” ครั้งนี้ ซ่ึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการเป็นทางเลือกหนึ่งในการดูแลรักษาสุขภาพ

ประชาชนต่อไป

 นายแพทย์เกียรติภูมิ  วงศ์รจิต

 อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

  มกราคม 2561
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ค�าน�าผู้เขยีน
 เมื่อเริ่มศตวรรษที่ 21 ปัญหาโรคเรื้อรังต่าง ๆ เช่น โรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคความดัน 

โรคหัวใจ โรคสมองเสื่อม โรคมะเร็ง เป็นต้น ก็เป็นปัญหาใหญ่ที่ระบาดไปทั่วโลก ปี ค.ศ. 2011 

นายบันคีมูน เลขาธิการสหประชาชาติ ได้แถลงในที่ประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติว่า ในปีนี้มี

ประชากรโลกเสยีชวิีตจากโรคเรือ้รงัต่าง ๆ  มากถึง 36 ล้านคน และในจ�านวนนี ้ม ี9 ล้านคนทีม่อีายุ

ต�า่กว่า 60 ปี ท�าให้สญูเสยีทรพัยากรมนษุย์ทีม่คีณุค่าไปอย่างมาก นอกจากนัน้ยงัต้องใช้งบประมาณ

มหาศาลในการดแูลรกัษา ท�าให้งบประมาณด้านสขุภาพ ของประเทศต่าง ๆ  ไม่เพยีงพอ  ประกอบ

กับอัตราเพิ่มของผู้สูงอายุมีมากขึ้นทั่วโลก ผู้สูงอายุเหล่านี้มีโรคเรื้อรังคนละ 1-3 โรค ดังนั้นท่านจึง

กระตุ้นให้ทุก ๆ ประเทศพยายามหาวิธีลดความเจ็บป่วยจากโรคเหล่านี้  

 ถ้าเราพิจารณาดูปัจจัยต่างๆที่ท�าให้เกิดโรคเหล่าน้ี จะเห็นว่า โรคเรื้อรังมีสาเหตุจาก

ปัจจัยหลายประการร่วมกัน เช่น กรรมพันธุ์ การขาดการออกก�าลังกาย  การกินอาหารที่ไม่ถูกต้อง 

ความเครียด สภาพแวดล้อม สังคม เราจะเห็นว่าเกิดจากหลาย ๆ ปัจจัยร่วมกัน นักวิทยาศาสตร์

สุขภาพก็พยายามศึกษาวิจัยหาสาเหตุและวิธีการในการแก้ปัญหาเหล่านี้  เรื่องอาหารก็เป็นปัจจัย

ทีส่�าคัญประการหนึง่ท่ีมกีารศกึษาวจิยัอย่างเข้มข้นในช่วง 3 ทศวรรษทีผ่่านมา ท�าให้ทราบว่า อาหาร

ที่คาร์โบไฮเดรทสูง โดยเฉพาะกลูโคสและฟลุคโตสในอาหารแปรรูปที่ผ่านกระบวนการทาง

อตุสาหกรรม เช่น ขนมเค้ก คกุกี ้ขนมปังชนดิต่าง ๆ  น�า้อดัลม น�า้ผลไม้ ชาเขยีว เป็นต้น เป็นตวัการ

ส�าคัญของโรคอ้วน นอกจากนั้นไขมันทรานซ์ที่ใส่ในอาหาร และสารที่ท�าให้ขนมปังอบกรอบ และ

จ�าพวกครีมเทียม มาการีน เนยขาว (shortening)  ก็ท�าให้เกิดโรคเรื้อรังได้ด้วย ดังนั้นจึงมีการน�า

เอาอาหารคาร์โบไฮเดรทต�่า (Low Carb  Diet) มาใช้เพื่อบ�าบัดโรค ซึ่งก็พบว่า สามารถบ�าบัดโรค

อ้วน โรคเบาหวาน โรคลมชัก โรคมะเร็ง โรคสมองเสื่อม โรคความดัน โรคหัวใจ อย่างได้ผลดี  ท�าให้

ใช้ยาลดน้อยลง หรือในรายที่เป็นน้อยก็ไม่ต้องใช้ยาเลย ซึ่งท�าให้ประหยัดงบประมานลงไปได้ 

 หนังสืออาหารพร่องแป้งนี้ ผู้เขียนได้รวบรวมงานวิจัยต่าง ๆ  ที่ผู้รู้ได้ศึกษาเอาไว้ เพื่อน�า

มาใช้ในการแก้ปัญหา โรคเร้ือรังที่ก�าลังคุกคามมนุษย์อยู่ในขณะนี้ จึงหวังว่า หนังสือนี้จะเป็น

ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพของตนเองได้และเป็นข้อมูลในการวางแผนบริหารจัดการกับปัญหา

โรคไม่ติดต่อ (NCD) ต่อไป

 นายแพทย์แพทย์พงษ์  วรพงศ์พิเชษฐ 

             กุมภาพันธ์ 2561
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นพ.แพทย์พงษ์  วรพงศ์พิเชษฐ

ตอนท่ี 1 ความเป็นมา

	 มนุษย์ยุคหินเมื่อ	2.5	ล้านปีก่อน	อาศัยอยู่ในถ�้า	มนุษย์ในยุคนี้

พัฒนาจาก	 Homo	 habilis	 เป็น	 H.	 erectus,	 H.	 antecessor,	 H.	

heidelbergensis,	H.	 rhodesiensis	และ	H.	sapiens	หนึ่งแสนชั่ว

อายุคน	 มนุษย์โบราณยังชีพด้วยการล่าสัตว์	 กินเนื้ออย่างเดียว	 อีก 

หนึง่หมืน่ปีต่อมามนษุย์พัฒนาเข้าสู่ยคุเกษตร	เริม่รู้จกัการเพาะปลกูพชื 

ผัก	 ระยะนี้พัฒนาช้า	 ๆ	 อีก	 500	 ชั่วอายุคน	 มนุษย์เริ่มกินอาหาร

คาร์โบไฮเดรตจากพืช	ผัก	ผลไม้	เผือก	มัน	หลังจากนั้นอีก	250	ปี	หรือ	

13	ชัว่อายคุนต่อมา	เป็นยคุท่ีเร่ิมมีการปฏวิตัอิตุสาหกรรม	มนษุย์บรโิภค

อาหารแปรรูปจากอุตสาหกรรมมากขึ้น	โดยเฉพาะแป้ง	น�้าตาล	ในรูป

หบีห่อส�าเรจ็รปูและเครือ่งดืม่ต่าง	ๆ 	และ5	ชัว่อายคุนสุดท้ายจนปัจจบัุน	

มนุษย์ก็กินอาหารไขมันจากพืช	 น�้ามันถั่วเหลือง	 น�้ามันจากข้าวโพด	

น�้ามันจากดอกทานตะวัน	 และไขมันทรานส์	 รูปแบบอาหารผลิตโดย

ขบวนการทางอตุสาหกรรมมากขึน้	อาหารมคีวามหลากหลายและสลับ

ซับซ้อนมากขึ้น1
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	 เราเพิ่งมารู้จักอาหารพร่องแป้ง	 (Low	 Carb	 Diet)	 เม่ือเข้า 
สู่ศตวรรษที่	19	นี่เอง	ในปี	ค.ศ.	1864	Willium	Banting2	นักธุรกิจ
ชาวอังกฤษ	อายุ	66	ปี	มีปัญหาเรื่องหูฟังไม่ค่อยได้ยินเสียง	เริ่มมีปัญหา
หูหนวก	เขาสูง	5	ฟุต	5	นิ้ว	อ้วนจนก้มลงผูกเชือกรองเท้าไม่ได้	ขณะนั้น
เขาน�้าหนัก	 202	 ปอนด์	 สายตาเริ่มไม่ดี	 เวลาลงบันไดต้องหันหลัง 
ก้าวเดนิลงเอามอืจบัราวบนัไดไว้	เขาไปปรกึษา	ดร.	Willium	Harvey	แพทย์
ผู้เชี่ยวชาญด้านหู	คอ	จมูก	แพทย์ตรวจดูแล้วบอกเขาว่าปัญหาของเขา
ไม่ใช่อยู่ที่หู	แต่อยู่ที่ความอ้วนมากเกินไปของเขา	จนไขมันจุกรูหูชั้นใน	
Banting	 กินอาหารแป้งน�้าตาลมาก	 ขนมปัง	 พาสต้า	 ของหวาน	 นม 
น�า้ชา	เนือ้สัตว์	เบยีร์	หมอ	Harvey	ให้เขาลดอาหารแป้ง	น�า้ตาล	ขนมปัง	
พาสต้า	 ลงโดยส้ินเชิง	 ให้กินเนื้อสัตว์	 เบคอน	 ปลา	 หมู	 ผัก	 ผลไม้ที่ 
ไม่หวาน	งดมันฝร่ัง	ฟักทอง	บที	แครอท	งด	นม	ของหวานทัง้หลาย	จนถงึ
เดือนธันวาคม	ปี	 ค.ศ.	 1862	 เขาลดน�้าหนักลงได้	 18	ปอนด์	 และยัง 
ลดลงตามล�าดบั	จนเดอืนสงิหาคม	ค.ศ.	1863	น�า้หนกัเขาเหลอื	156	ปอนด์	
เอวลดลง	 12.5	 นิ้ว	 น�้าหนักเขาลดลงไปทั้งหมดเกือบห้าสิบปอนด์ 
เขารู้สึกตัวเบา	 แข็งแรงมากขึ้น	 รู้สึกสบายดีขึ้น	 อาการหูหนวกหาย 
เป็นปกติ	เขากนิอาหารวนัละ	2,800	แคลอรี	ซ่ึงไม่น้อยเลย	เขาตืน่เต้นกบั
วิธีการของหมอ	 Harvey	 อย่างมาก	 เขาเขียนหนังสือชื่อ	 Letter	 on	
Corpulence	เปิดเผยวิธกีารลดน�า้หนกัของเขาต่อสาธารณชนเวลานัน้	
น่ีเป็นต�าราอาหารพร่องแป้งเล่มแรกของโลกเลยทเีดยีว	หนงัสอืของเขา
ขายได้หกหมื่นสามพันเล่มในลอนดอน	 และพิมพ์ซ�้า	 4	 ครั้ง	 แปลเป็น
ภาษาฝรั่งเศส	เยอรมัน	รวมท้ังขายในอเมริกาด้วย	Banting	มีชวิีตอยูจ่น

อาย	ุ81	ปี
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	 ช่วงหลงัสงครามโลกครัง้ท่ี	1	แผนกการแพทย์ของบรษิทั	DuPont	

ซึ่งเป็นบริษัทขายวัตถุเคมีที่ใหญ่ที่สุดของอเมริกา	 มีปัญหาเจ้าหน้าที่

ระดับบริหารอ้วนกันมาก	ทางบริษัทจึงจ้าง	นพ.	Alfred	Pennington3 

มาแก้ปัญหา	 ดังนั้นเขาจึงแก้ปัญหาโดยการใช้อาหารซึ่งดัดแปลงจาก

อาหารของ	 Banting	 เขาให้พนักงานบริษัทเหล่านั้นกินอาหารที่มี

คาร์โบไฮเดรตวันละไม่เกิน	 60	 กรัม	 ให้กินเนื้อสัตว์และไขมันได ้

ตามต้องการ	ถึงวันละอย่างน้อย	24	ออนซ์	ให้กินผักผลไม้รสไม่หวาน 

โดยให้งดมันฝรั่ง	ข้าว	ขนมปัง	องุ่น	แตงโม	กล้วย	ลูกแพร์	 ราสเบอรี่	

บลูเบอรี่	 เขาพบว่าอาหารแบบนี้ช่วยลดน�้าหนักได้มาก	พนักงานรู้สึก

แข็งแรงมีก�าลัง	เขารายงานใน	New	England	Journal	of	Medicine	

หลายฉบับ	 ในรายงานหนึ่งเขาพบว่าพนักงานหญิงและชาย	 20	 คน 

รับประทานอาหาร	คิดเป็นพลังงานวันละ	3,000	แคลอรี	น�้าหนักลดลง

คนละเฉลี่ย	 22	 ปอนด์	 พนักงานรายงานว่าไม่รู้สึกหิวและอ่อนเพลีย 

เวลากินอาหารแบบนี้ในเวลา	3	เดือนครึ่ง

	 ในระหว่างปี	 ค.ศ.	 1906-1918	 ศาสตราจารย์	 Vilhjalmur	

Stefansson4	 นักมานุษยวิทยา	 จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาดได้เดินทาง 

ไปส�ารวจทวีปอาร์คติค	 ทางตอนเหนือของแคนาดา	 เขาใช้เวลาอยู่ที่นี่

ครัง้ละ	4	ปี	บ้าง	5	ปี	บ้าง	กบัชนพืน้เมอืงแอสกโิม	ชาว	Inuit5	(ภาพที	่1.1)	

เขาพบว่าคนที่นี่กินเนื้อสัตว์	ปลา	ไขมัน	ไม่มีผักผลไม้	พวกเขาแข็งแรง	

ไม่เป็นโรคหวัใจ	โรคมะเร็ง	ความดนัโลหิตสงู	ผูห้ญงิไม่มปัีญหาการคลอดยาก	

หรือมีอาการแทรกซ้อนในการตั้งครรภ์	 คนที่นี่แข็งแรงและเป็นคน 
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มีอารมณ์ขัน	 เขาประหลาดใจมากว่าท�าไมคนที่กินแต่เนื้อและไขมัน 

จึงแข็งแรงไม่มีโรคอะไร	 เขารายงานลงใน	 JAMA	 เดือนกรกฎาคม 

ค.ศ.	1926	 เรื่อง	The	Effect	of	an	Exclusive	Long-Continued	

Meat	Diet.	เวลานัน้วงการแพทย์ยงัไม่มใีครตอบได้ว่า	อาหารแบบนีจ้ะ

มีผลเสยีอย่างไรต่อร่างกาย	ดงันัน้เขาจงึทดลองกนิอาหารเนือ้และไขมัน

ภายใต้การดูแลของคณะแพทย์ท่ี	 รพ.	 Bellevue	 ในปี	 ค.ศ.	 1930 

นพ.	Dubois6	แพทย์ท่ีดแูลเขาได้รายงานลงใน	the	American	journal	

of	 Biological	 Chemistry	 ในเร่ือง	 Prolonged	Meat	 Diets	with	

Study	of	Kidney	Function	and	Ketosis	เขารายงานว่า	Stefansson	

เมื่อเริ่มทดลองน�้าหนักเกินไป	10	ปอนด์	ภายใน	2-3	สัปดาห์น�้าหนัก

เขาก็ลงมาปกติท้ังท่ีเขากินอาหารวันละ	 2,000-3,100	 แคลอรี	 อัตรา 

เผาผลาญอาหารของเขาเพิ่มขึ้นร้อยละ	 9	 ในช่วงที่น�้าหนักลดลง	

โคเลสเตอรอลลดลง	50	มิลลิกรัม	 เขากินอาหารเนื้อสัตว์ต่อไขมันเป็น

อัตราส่วน	3	ต่อ	1	เขาทดลองอยู่	1	ปี	ไม่พบความผิดปกติใด	ๆ

ภาพที่ 1.1 ชาวแอสกิโม Inuit ตอนเหนือของแคนาดา5

HYPERLINK	“http://newsoftomorrow.org/vie/nutrition/stephen-phinney-lart-et-la-science-de-la-cetose-nutritionnelle”	

http://newsoftomorrow.org/vie/nutrition/stephen-phinney-lart-et-la-science-de-la-cetose-nutritionnelle
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	 ในปี	 ค.ศ.	 1944	 เริ่มมีการรักษาโรคอ้วนที่	 New	 York	 city	

Hospital	โดย	นพ.Black	Donaldson7	โดยใช้อาหารไขมันต�่า	พบว่า	

ไม่ประสบความส�าเร็จ	 เขาจึงเร่ิมมองหาแนวทางใหม่	 เขาอ่านพบเรื่อง

ของการศึกษาชาว	 Inuit	 ของ	 ศาสตราจารย์	 Stefansson	 ดังนั้น 

นพ.	Donaldson	จึงเริ่มน�ามาใช้โดยให้คนไข้กินอาหาร	Porterhouse	

steak	8	ออนซ์	วันละ	3	 เวลา	กินเนื้อไม่ติดมันปรุงสุก	2	ออนซ์	กิน 

ไขมันวันละ	2	ออนซ์	อัตราส่วนเนื้อต่อไขมันยังคงเป็น	3	ต่อ	1	เหมือน

ของ	 Pennington	คนไข้น�้าหนักตัวลดลงชัดเจน	 เมื่อน�้าหนักตัวลดได้

แล้วเขาให้คนไข้กลับไปกนิอาหารเหมอืนเดมิได้	ถ้าน�า้หนักขึน้กเ็ริม่ท�าใหม่ 

เขาใช้วธินีีร้กัษาคนไข้ไป	15,000	คน	พบว่า	ในจ�านวนนีไ้ด้ผลร้อยละ	70	

อีกร้อยละ	 30	 ไม่ได้ผลเพราะคนไข้ไม่สามารถท�าตามได้	 เขาเขียนเล่า 

ไว้ในหนังสือชื่อ	Strong	Medicine	ในปี	ค.ศ.	1960

	 กลางศตวรรษที่	20	ศาสตราจารย์	Alan	Kekwick8	ผู้อ�านวย

การสถาบันวิจัยทางการแพทย์	 รพ.Middlesex	 กรุงลอนดอน	 และ 

ดร.	 Gaston	 L.S.	 Pawan	 นักชีวเคมีโรงพยาบาลเดียวกัน	 ได้ท�าการ

ทดลองถึงผลของอาหารท่ีมีสัดส่วนของโปรตีน	 คาร์โบไฮเดรต	 ไขมัน 

ว่าจะแตกต่างกันอย่างไร	 ในการศึกษาหนึ่ง	 พบว่า	 ถ้าให้คนอ้วนกิน

อาหาร	1,000	แคลอรีเท่ากัน	กลุ่มที่	 1	 ให้อาหารโปรตีน	ร้อยละ	90	

กลุ ่มที่	 2	 ให้อาหารมีไขมัน	 ร้อยละ	 90	 กลุ ่มที่	 3	 ให้อาหารที่มี

คาร์โบไฮเดรต	ร้อยละ	90	กลุ่มที่	1	น�้าหนักลดลง	0.6	ปอนด์	กลุ่มที่	2	

น�า้หนกัลดลง	0.9	ปอนด์	กลุม่ท่ี	3	น�า้หนกัขึน้เลก็น้อย	และในการศกึษา

ของเขาต่อมา	 เขาเพ่ิมจ�านวนแคลอรีเป็น	 2,000	 แคลอรี	 ก็ยังพบว่า 
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กลุม่ทีก่นิอาหารไขมนัสงู	คาร์โบไฮเดรตต�า่เป็นกลุม่ทีน่�า้หนกัลดลงมาก

ทีสุ่ด	ต้ังแต่นัน้มาจนถงึปี	ค.ศ.	1960-70	มแีพทย์แผนปัจจุบนัหลายท่าน

น�าเอาแนวทางอาหารแบบ	 Low	Carb	 มาประยุกต์ใช้อย่างได้ผลดีใน

การลดน�้าหนัก	แม้ว่าแพทย์กระแสหลักยังใช้	Low	Fat	Diet	อยู่ก็ตาม

จนกระทั่งในปี	ค.ศ.	 1970	นพ.Robert	C.	Atkins9	อายุรแพทย์ด้าน

หวัใจได้ใช้อาหาร	Low	Carb	รักษาคนไข้โรคอ้วน	โรคเบาหวาน	โรคหวัใจ	

อย่างได้ผลดี	 โดยเขียนหนังสือเผยแพร่ครั้งแรกในปี	 ค.ศ.	 1972 

ชื่อ	 Dr.Atkins	 Diet	 Revolution	 ได้ปรับปรุงใหม่ในปี	 ค.ศ.	 1992	

นพ.แอทคินส์	 (Atkins)	 ใช้อาหารชนิดนี้รักษาคนไข้ไป	 25,000	 คน	

หนังสือของเขาขายได้	 17	 ล้านเล่มในช่วง	 20	 ปี	 ช่วยให้คนอเมริกัน 

หลายล้านคนที่ท�าตามแนวทางของเขามีสุขภาพดี	ไม่เกิดอันตรายใด	ๆ 

ถึงแม้ว่าเขาจะได้รับการต่อต้านจากแพทย์และนักโภชนาการกระแส

หลักอย่างมากก็ตาม	(ภาพที่	1.2)

ภาพที่ 1.2 นพ. Robert C. Atkins
https://prabook.com/web/show-photo.jpg?id=53962	HYPERLINK	“https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/51sf-”

https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/51sf-	IUhOrL._SX288_BO1,204,203,200_.jpg
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	 ย้อนกลบัไปในปี	ค.ศ.	1920	แพทย์สงัเกตเหน็ว่า	ถ้าเราให้คนไข้

โรคลมชกัอดอาหาร	2	สปัดาห์	อาการชกัของเขากจ็ะหายไป	แต่เมือ่เขา

กลบัมากนิอาหาร	อาการชกัก็เกดิขึน้ได้อกี	แต่วธิกีารอดอาหารจงึน�ามา

ใช้ไม่ได้	เนือ่งจากท�าให้กล้ามเนือ้ลบีและอ่อนแรงถ้าใช้อดอาหารบ่อย	ๆ 	

ต่อมา	นพ.	Mynie	Peterman10	ได้รายงานการใช้อาหารคาร์โบไฮเดรตต�า่	

มีผลให้เด็กโรคลมชักหายชักได้	 และในปี	 ค.ศ.	 1927	 นพ.	 Henry 

Helmholz11	 ได้รายงานการใช้	 Low	 carb	 ketogenic	Diet	 ในเด็ก 

โรคลมชักร้อยกว่าราย	 พบว่า	 หนึ่งในสามไม่มีอาการชัก	 หนึ่งในสาม

อาการชักดีขึ้นมีอาการชักน้อยลง	 หนึ่งในสามยังคงมีอาการชักเหมือน

เดิมไม่ดีขึ้น	 อาหารชนิดนี้จึงเป็นการรักษามาตรฐานของโรคลมชัก 

สมัยนั้น	 (ค.ศ.	 1927-1944)	 แพทย์ที่เมโยคลินิก	 มลรัฐมินเนโซต้า 

ใช้อาหารชนดินีร้กัษาโรคลมชกัในผูป่้วย	729	ราย	ได้ผลดเีหมือนผลการ

ทดลองในระยะแรกของ	 นพ.Peterman	 และคนไข้เหล่านี้ยังคง 

กินอาหารแบบนี้ต่อเนื่องมาเกือบ	3	ทศวรรษ12	หลังจากนั้นการพัฒนา

ยาดีขึน้เรือ่ย	ๆ 	จนประสิทธภิาพดพีอ	ๆ 	กบัอาหารแบบนี	้แพทย์ส่วนใหญ่

จึงนิยมใช้ยากันชักมากกว่าอาหารพร่องแป้ง

	 จนกระทั่งในปี	ค.ศ.	1990	นพ.	John	Freeman	และ	นพ.	Eric	

H.	Kossoff	และคณะ	แห่งภาควชิากมุารประสาทวทิยา13	มหาวทิยาลยั	

John	Hopkins	 ได้พบว่าการรักษาผู้ป่วยเด็กโรคลมชักที่ไม่ตอบสนอง

ต่อการรักษาโดยยากันชัก	พบว่าอาหารชนิดนี้สามารถลดอาการชักลง
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ได้ดี	และเด็กได้รับผลข้างเคียงจากอาหารน้อยกว่ายา	อาหารชนิดนี้จึง

กลับมาได้รับความสนใจอย่างจริงจังอีกครั้งหนึ่ง	 ปัจจุบันมีคลินิกและ 

โรงพยาบาลกว่า	70	แห่งในสหรัฐอเมริกาใช้อาหารชนิดนีร้กัษาโรคลมชกั

	 ปัจจุบันมหาวิทยาลยัต่าง	ๆ 	ได้ท�าการศกึษาวจิยัอย่างจรงิจงัและ

กว้างขวาง	 โดยเฉพาะแพทย์กลุ่มหนึ่งแห่งสมาคมแพทย์ลดน�้าหนัก 

แห่งสหรัฐอเมริกา	 (America	 society	 of	 Bariatric	 physicians	 

น�าโดย	นพ.	Eric	C.	Westman14	รองศาสตราจารย์ด้านอายุรศาสตร์

จากโรงเรียนแพทย์มหาวิทยาลัย	 Duke,	 นพ.	 Steven	 D.	 Phinny	

ศาสตราจารย์ด้านอายุรศาสตร์จากโรงเรียนแพทย์มหาวิทยาลัย 

California	David,	นพ.	Jeff	S.	Volek	ศาสตราจารย์ด้านโภชนาการ

แห่ง	The	Ohio	State	University	ได้ท�าการศกึษาวจิยัอาหารพร่องแป้ง

ตามแนวทางของ	 นพ.แอทคินส์	 จนพบว่าอาหารชนิดนี้สามารถแก้ไข

ความผดิปกตใินกลุ่มอาการทางเมตาโบลิก	(Metabolic	syndrome)	ได้	

สามารถรักษาโรคอ้วน	โรคเบาหวาน	โรคหัวใจ	โรคระบบประสาทบาง

ชนิดอย่างได้ผลดี	 ท�าให้ไม่ต้องใช้ยาหรือใช้ยาลดลงมาก	 ซึ่งสอดคล้อง

กับสถานการณ์สุขภาพของคนในโลกปัจจุบัน	 ซึ่งก�าลังเกิดการระบาด

ของโรคอ้วนและโรคเบาหวาน	และประเทศสวเีดนได้ตัง้คณะท�างานเพือ่

ศึกษาผลกระทบเกี่ยวกับอาหารชนิดนี้และสวีเดนเป็นประเทศแรก 

ทีแ่นะน�าให้ประชากรของตนรบัประทานอาหารพร่องแป้ง	(Low	Carb	

Diet)15
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ตอนท่ี 2 น�้าตาลคือตัวปัญหา 

	 ระบบอาหารที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันอาจจะแบ่งเป็น	2	ระบบ	คือ	

 1. ระบบอาหารไขมันต�่า (Low Fat Diet)	 จะรับประทาน

อาหารที่ให้พลังงานจากคาร์โบไฮเดรตร้อยละ	 50-60	 ไขมันไม่เกิน 

ร้อยละ	30	โปรตีนประมาณร้อยละ	20	เช่น	อาหาร	5	หมู่ที่เราใช้กัน

โดยท่ัวไปตามหลกัโภชนาการ	อาหารมงัสวริตั	ิอาหารแมคโครไบโอตคิส์	

อาหาร	DASH	อาหารแบบ	Ornish	เป็นต้น

 2. ระบบอาหารคาร์โบไฮเดรตต�่า (Low Carb Diet)	 หรือ 

ที่เรียกในภาษาไทยว่า	 “อาหารพร่องแป้ง”	 อาหารแบบนี้รับประทาน

อาหารให้ได้พลงังานจากคาร์โบไฮเดรตไม่เกนิร้อยละ	20	ไขมนัร้อยละ	60	

โปรตีนร้อยละ	20	โดยประมาณ	เช่น	Atkins	Diet,	Protein	Power,	

Zone	Diet,	South	Beach	Diet,	Dunken	Diet,	Paleo	Diet	เป็นต้น

	 ในปัจจบุนัอาหารทัง้สองระบบต่างกม็งีานวจัิยพบว่า	มีประโยชน์

ในการบ�าบัดโรคเรื้อรัง	เช่น	โรคอ้วน	โรคเบาหวาน	โรคความดัน	ไขมัน

ในเลอืดผดิปกต	ิเป็นต้น	มคีวามแตกต่างกนัอย่างเห็นได้ชดั	ในทีน่ีจ้ะขอ

กล่าวถึง	อาหารพร่องแป้ง	และเปรียบเทียบกบัอาหารไขมนัต�า่	เนือ่งจาก

ในทศวรรษที่ผ่านมามีงานวิจัยออกมาจ�านวนมากที่น่าสนใจในการน�า

อาหารระบบต่าง	 ๆ	 มาใช้บ�าบัดโรค	 ปัจจุบันเราพบว่าโรคอ้วนและ 

เบาหวานก�าลงัเป็นโรคระบาดไปทัว่โลก	โดยเฉพาะในอเมรกิา	องค์การ

อนามัยโลกรายงานในปีค.ศ.	 20081	 ว่ามีประชากร	 1,500	 ล้านคนม ี
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น�้าหนักเกินและ	400	ล้านคนเข้าขั้นเป็นโรคอ้วน	และประมาณการว่า

ในปี	ค.ศ.	2015	คนน�้าหนักเกินจะเพิ่มเป็น	2,300	ล้านคน	คนอ้วนจะ

มีจ�านวน	 700	 ล้านคน	 และในเดือนกันยายน	 ค.ศ.	 20112	 ที่ประชุม 

ใหญ่สมัชชาแห่งสหประชาชาติได้น�าเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นประเด็นในการ

ประชมุว่า	นายบันคีมูน	เลขาธิการสหประชาชาติ	กล่าวว่า	มีคนทั่วโลก

เสียชีวิตจากโรคไม่ตดิต่อ	 (โรคเบาหวาน	 โรคหัวใจ	 โรคมะเร็ง	 เป็นต้น) 

36	ล้านคน	ในจ�านวนนี้มี	9	ล้านคน	อายุต�่ากว่า	60	ปี	โรคเหล่านี้เป็น

ภยัร้ายแรงต่อมนษุยชาต	ิและท�าให้เกิดการสญูเสยีงบประมาณมหาศาล

ในการบ�าบัดโรคเหล่านี	้ประมาณการว่าในประเทศทีป่ระชากรมรีายได้

ต่อหัวต�่าถึงปานกลาง	 ใช้เงินปีละ	 7	 แสนล้านดอลลาร์	 ผลิตภาพ 

(Productivity)	โดยรวมลดลง	ประเทศก�าลังพัฒนายังไม่พ้นวังวนของ

ความยากจน	เขายงักระตุน้ให้ทกุฝ่ายให้ความร่วมมือกนัในการแก้ปัญหา

เหล่านี้	 องค์การอนามัยโลกพยายามหามาตรการต่าง	 ๆ	 ที่จะลดโรค 

ในกลุ่ม	NCD	ลงร้อยละ	25	ภายในปี	ค.ศ.	2025	

	 ปัจจุบันในสหรัฐอเมริกามีคนเป็นโรคอ้วนร้อยละ	36	และเพิ่ม

ขึ้นอย่างรวดเร็ว	 และประมาณการว่าในปี	 ค.ศ.	 20303	 จะมีคนอ้วน 

ร้อยละ	65	หรือราว	165	ล้านคน	ถ้าปล่อยให้เหตุการณ์เป็นอยู่อย่างนี้	

คนเป็นโรคเบาหวานร้อยละ	60	เป็นโรคอ้วน	ส่วนอกีร้อยละ	40	น�า้หนกั

ไม่เกิน	โรคอ้วนเป็นตัวน�ามาซึ่ง	metabolic	syndrome	คือมีน�้าตาล

ในเลือดสูง	ไขมัน	ไตรกลีเซอไรด์สูง	LDL-C	สูง	HDL-C	ต�่าและความดัน

โลหติสงู	ในประเทศองักฤษ	ออสเตรเลยี	แคนาดา	กมี็อัตราเพิม่โรคอ้วน
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ตามอเมริกา	 ในช่วง	 10	 ปีท่ีผ่านมา	 เด็กอ้วนในฝรั่งเศสเพิ่มขึ้นจาก 

ร้อยละ	5	เป็นร้อยละ	10	ในญี่ปุ่นเด็กอ้วนเพิ่มจากร้อยละ	6	เป็น	12	

ในประเทศเกาหลีใต้เด็กอ้วนเพิ่มจากร้อยละ	7	 เป็นร้อยละ	184	ก่อน

หน้านี้เราไม่เคยพบปัญหาโรคอ้วนและ	metabolic	 syndrome	มาก

มาก่อนในประเทศก�าลังพัฒนา5	 ปัจจุบันมาเลเซียเป็นประเทศซึ่งม	ี

prevalence	ของโรคเบาหวานประเภทท่ี	2	มากทีส่ดุในโลก	ประเทศจนี	

มีโรคอ้วนในเด็กร้อยละ	 8	 ประเทศอินเดียมีเด็กน�้าหนักเกินเพิ่มขึ้น 

จากร้อยละ	 17	 เป็นร้อยละ	 27	 ปัจจุบันบริเวณที่มีประชากรเป็น 

เบาหวานมาก	คือ	เอเชีย	(ชายฝั่งแปซิฟิก)	แอฟริกา	ดังนั้นปัจจุบันไม่มี

ที่ไหนในโลกที่ไม่มีการระบาดของโลกอ้วนและเบาหวาน6 

	 อะไรเป็นตวัปัญหาหรือสาเหตุทีท่�าใหม้กีารระบาดของโรคอ้วน

และโรคเบาหวาน	 นอกจากพันธุกรรม	 การขาดการออกก�าลังกาย 

ค�าตอบ	คือ	น�้าตาล	(Sugar)	ในอาหาร	เนื่องจากปัจจุบันอุตสาหกรรม

อาหารมกีารเจรญิเตบิโตอย่างมาก	อาหารต่าง	ๆ 	อยูใ่นรปูการบรรจเุป็น

ห่อพร้อมรบัประทานและในรปูเครือ่งดืม่	ซึง่ผู้บรโิภคสามารถซือ้ได้ตาม

ร้านสะดวกซ้ือทัว่ไป	ท�าให้การบรโิภคอาหาร	ขนมหวาน	เครือ่งดืม่ขยาย

ตวัเพิม่ข้ึน	สมาคมโรคหัวใจแห่งสหรัฐอเมริกาได้ตัง้กรรมการข้ึนมาคณะหน่ึง	

เพือ่ศกึษาความสมัพนัธ์ของการรบัประทานน�า้ตาลต่อการเกดิโรคหวัใจ	

และได้ท�าค�าแนะน�าต่อสาธารณะ	ตั้งแต่ปี	ค.ศ.	2002	และอีกครั้งในปี	

ค.ศ.	2006	(Scientific	statement)7	พบว่าคนอเมริกันกินอาหารและ

เครือ่งดืม่เพิม่ขึน้นอกจากอาหารประจ�า	3	มือ้	(Added	Sugar)	มนี�า้ตาล
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เท่ากบั	22	ช้อนชาโดยเฉล่ีย	และได้แนะน�าให้กนิน�า้ตาลได้แค่	6	ช้อนชา

ในผู้หญิงและ	9	ช้อนชาในผู้ชาย	เนื่องจากน�้าตาลที่มากเกินไปเป็นทีม่า

ของโรคเรือ้รงัต่าง	 ๆ	 โดยเฉพาะน�า้ตาลฟรกุโตส	 (Fructose)	 ในน�า้ดืม่	

(regular	soft	drinks)	เป็นตัวการส�าคัญของโรคอ้วนและโรคเบาหวาน

แหล่งของน�้าตาลในอาหารของคนอเมริกันมาจากเครื่องดื่ม	 (regular	

soft	 drinks)	 ร้อยละ	 33	 น�้าตาลและลูกอม	 (Sugars	 and	 candy) 

ร้อยละ	16.1	เค็ก	คุกก้ี	(Cakes,	Cookies,	pies)	ร้อยละ	12.5	น�า้ผลไม้	

ร้อยละ	9.7	ผลิตภัณฑ์จากนม	ร้อยละ	8.6	ผลิตภัณฑ์จากถั่วและธัญพืช	

ร้อยละ	5.87

น�้าตาลท�าให้เกิดโรคได้อย่างไร

	 อาหารพวกแป้งและน�้าตาลที่เรารับประทานเข้าไป	 เมื่อเข้าสู่

ร่างกายจะเปลี่ยนเป็นกลูโคสและฟรุกโตส	ส�าหรับกลูโคสจะถูกเปลี่ยน

โดยปฏิกิริยาทางชีวเคมี	10	กว่าอย่างที่เรียกว่า	Glycolysis	ท�าให้เกิด

สารพลังงานในรูปของ	Acetyl	CoA	(ACA)	ส่วนฟรุกโตส	เปลี่ยนไปให้	

ACA	เหมือนกัน	โดยไม่ผ่านขบวนการ	Glycolysis	ACA	ให้พลังงานใน

การท�างานของร่างกายและร่างกายยังใช้สร้างโคเลสเตอรอล	และส่วน

หนึ่งเป็นไขมันสะสมในร่างกาย	 โดยผ่านทาง	 HMG	 CoA	 (HMG) 

ซึ่งขบวนการนี้ถูกกระตุ้นโดยฮอร์โมนอินซูลิน	 ซึ่งเกิดจากการกระตุ้น 

ของน�า้ตาลทีเ่รากนิเข้าไป	(ภาพท่ี	2.1)	นัน่คือ	น�า้ตาลทีเ่รากนิเข้าไปมาก	

ร่างกายกจ็ะเอาไปใช้เป็นพลงังาน	โดยอนิซลิูนพาเข้าไปในเซลล์	นอกจากนัน้	

อินซูลินยังเปลี่ยนน�้าตาลท่ีเข้าไปมากเกินเป็นไขมันสะสมไว้ในร่างกาย
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และเป็นโคเลสเตอรอลที่เราพบได้ในการเจาะเลือดดู	 ดังนั้นไขมันหรือ

ความอ้วนที่เกิดขึ้นมาจากน�้าตาลท่ีเรากินเข้าไป	 ไม่ใช่ไขมันที่เรากิน

เข้าไป	 ไขมันโคเลสเตอรอลที่เรากินเข้าไปมาจากอาหาร	 โดยเฉพาะ 

เนื้อสัตว์	 ไข่	น�้ามันที่เรากินเข้าไป	ไม่ได้ท�าให้โคเลสเตอรอลในเลือดสูง 

การกนิอาหารท่ีมโีคเลสเตอรอลสูงถึงวนัละ	800	กรมัท�าให้โคเลสเตอรอล

ในเลือดสูงขึ้นเล็กน้อย	 ไขมันในเลือดเป็นไขมันที่ร่างกายสร้างจากตับ	

โดยที่ร่างกายของเราจะควบคุมให้สมดุลไม่ให้มากหรือน้อยเกินไป 

โดยถ้าเรากินไขมันมากเกินไปร่างกายจะสร้างโคเลสเตอรอลน้อยลง 

ถ้าเรากนิอาหารทีม่โีคเลสเตอรอลน้อยร่างกายกจ็ะสร้างโคเลสเตอรอล

มากข้ึน	 โดยใช้น�้าตาลดังที่กล่าวมาแล้ว	 ร่างกายมีกลไกในการปรับตัว

ให้เหมาะสม	 ไม่ให้อาหารจากภายนอกมาท�าให้ระบบการท�างานของ

ร่างกายเสียสมดุล	การรับประทานอาหารที่มีโคเลสเตอรอลมาก	จึงไม่

ท�าให้ระดับโคเลสเตอรอลในเลือดสูงตามที่เข้าใจกัน8

ภาพที่ 2.1 การเปลี่ยนแปลงของน�้าตาลในร่างกายของเรา8

HYPERLINK	“http://21sci-tech.com/Articles%202005/CholesterolDiet.pdf”	http://21sci-tech.com/Articles%202005/CholesterolDiet.pdf

Figure 1
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	 ในทางตรงข้ามถ้าเรารับประทานอาหารพร่องแป้ง	(Low	Carb	

Diet)	ทีม่แีป้งและน�า้ตาลต�า่มาก	ประมาณวนัละ	50	-100	กรมั	ร่างกาย

ได้รับน�้าตาลน้อย	ร่างกายจะใช้พลังงานจากโปรตีนและกรดไขมันแทน	

ตับอ่อนจะไม่กระตุ้นให้หล่ังอินซูลินออกมา	 ระดับอินซูลินจะลดต�่าลง	

ในขณะเดียวกันตับอ่อนจะหล่ังฮอร์โมนอีกตัวหนึ่งคือกลูคากอน	

(Glucagon)	 โปรตีนจะถูกเปลี่ยนเป็นกรดอะมิโน	 (Amino	 acids)	 

ซึ่งร่างกายสามารถเปลี่ยนเป็นกลูโคส	 (glucose)	 ได้	 เพ่ือรักษาระดับ

น�้าตาลไม่ให้ต�่าเกินไป	 ท�าให้ไม่เกิดภาวะน�้าตาลในเลือดต�่า	 และน�าไป

ใช้เป็นพลังงานแทนน�้าตาล	กลูคากอนตัวนี้ส�าคัญเพราะมันจะไปสลาย

ไขมันที่สะสมไว้ตามส่วนต่าง	 ๆ	 ของร่างกาย	 โดยเฉพาะที่ช่องท้องให้

เปลีย่นไปเป็น	Acetyl	CoA	(ACA)	ตบัจะเปลีย่น	ACA	ไปเป็นสารคโีตน	

(Ketone	Bodies)	โดนผ่านทาง	HMGCoA	(HMG)	ร่างกายจะใช้สารคี

โตนเป็นพลังงาน	 ในกรณีขาดกลูโคสหรือได้รับน้อยเกินไปไม่เพียงพอ8

(ภาพที่	2.2)

ภาพที่ 2.2 กรณีที่ร่างกายขาดคาร์โบไฮเดรต ร่างกายจะใช้โปรตีนและไขมันแทนได้8

http://21sci-tech.com/Articles%202005/CholesterolDiet.pdf
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	 สารคีโตนที่เกิดขึ้นในคนที่รับประทานอาหารพร่องแป้ง	จะเกิด

ประมาณ	0.5	ถึง	3	มิลลิโมล	ซึ่งต่างจากภาวะ	Ketoacidosis	ในผู้ป่วย

เบาหวานประเภทที่	1	ที่ขาดอินซูลินโดยสิ้นเชิง	 ในภาวะ	Metabolic	

Ketoacidosis	จะมีคีโตนในร่างกายมากว่า	10	มิลลิโมลขึ้นไป	ซึ่งเป็น

อันตรายต่อร่างกาย	ในภาวะเช่นนี้น�้าตาลในเลือดจะสูงมากด้วย	แต่ใน

กรณีการให้อาหาร	Low	Carb	น�้าตาลในเลือดจะต�่า	ดังนั้น	ภาวะนี้จึง

เรียกว่า	Nutritional	Ketosis9	(ภาพที่	2.3)	เพื่อไม่ให้สับสนกับภาวะ	

Metabolic	Ketoacidosis	สารคีโตนได้แก่	Beta-hydroxy	Butyrate	

(BOHB)	และ	Acetoacetate	(AcAc)	สารสองตวันีมี้ความส�าคัญเพราะ

ร่างกายน�าไปใช้เป็นพลังงานได้ดี	 ก่อให้เกิดอนุมูลอิสระตัว	 reactive	

oxygen	species	ต�่าและช่วยต้านอนุมูลอิสระด้วย	คีโตนเป็นพลังงาน

สะอาด	 ให้พลังงานกับเซลล์ได้มากกว่ากลูโคส	 โดยเฉพาะเซลล์สมอง 

ดังนั้นแพทย์ด้านประสาทวิทยาจึงน�าอาหารพร่องแป้งอย่างมาก 

(Very	Low	Carb	Ketogenic	Diet,	VLCK)	มาใช้รักษาเด็กโรคลมชัก

ที่ไม่ตอบสนองต่อยากันชักอย่างได้ผลดี	 และกรณีอัลไซเมอร์ท�าให ้

การฟื้นตัวของความจ�าดีขึ้นเร็วมาก

ภาพที่ 2.3 ภาวะ Nutritional Ketosis9

https://cdn-enterprise.discourse.org/ketogenicforums/uploads/default/original/2X/f/fc68be19a8ff1e35f8a365f91bc40b0ea17021c7.jpg
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น�้าตาลฟรุกโตส (Fructose)

	 น�า้ตาลฟรุกโตส	(Fructose)	แต่เดมิเช่ือว่าน�า้ตาลตัวนีจ้ะเหมาะ
ที่จะน�ามาใช้ในผู้ป่วยเบาหวาน	เนื่องจากมันไม่กระตุ้นการหลั่งอินซูลิน	
ต่อมาพบว่ามันเป็นตัวปัญหาของการระบาดของโรคเบาหวานชนิดที่	2	
น�้าตาลฟรุกโตสเป็น	 Monosaccharide	 ที่พบในผลไม้และน�้าผึ้ง 
ในน�า้เช่ือมฟรกุโตส	(Fructose	corn	syrup)	มฟีรกุโตสอยู่ร้อยละ	42-55	
ซึ่งเหมือนกับน�้าตาลก้อน	(table	sugar)	คือ	น�้าตาลซูโครส	(Sucrose)	
น�า้เช่ือมฟรกุโตสเป็นสารท่ีอุตสาหกรรมอาหารใช้ใส่ไว้ในเครือ่งดืม่ต่าง	ๆ	
เพื่อให้มีรสหวาน	มันมีรสหวานกว่าน�้าตาลก้อน	7	เท่าและราคาถูกกว่า	
1	 ใน	 3	 ท�าให้ต้นทุนการผลิตสินค้าต�่าลง	 ในการศึกษาในคนแบบ 
Cross-sectional	studies	พบว่า	การบริโภคน�า้ตาลฟรกุโตสมากเกนิไป
ท�าให้เกดิการระบาดของภาวะดือ้ต่ออินซูลิน	ภาวะอ้วน	ความดนัโลหติสงู	
ไขมันในเลือดผิดปกติ	และเบาหวานชนิดที่	2	ในคน	โดยเฉพาะในเด็ก10

	 Goran	MI	 และคณะ11	 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณ 
น�า้ตาลฟรกุโตสทีบ่รโิภคกบั	prevalence	โรคเบาหวาน	ใน	199	ประเทศ	
ในผูใ้หญ่อาย	ุ20	ปีขึน้ไป	พบว่า	ใน	49	ประเทศ	(ตารางที	่1)	prevalence	
ของเบาหวานในประเทศที่บริโภคน�้าตาลฟรุกโตส	 จะพบสูงกว่าเกือบ 
ร้อยละ	20	เมื่อเทียบกับประเทศที่ไม่ได้บริโภคน�้าตาลชนิดนี้	(7.8%	vs	
6.3%,	p=0.013)	ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของ	Gross	และคณะ	ซึง่พบว่า	

prevalence	 ของเบาหวานประเภทที่	 2	 เพิ่มขึ้นในต้นศตวรรษที่	 20	

เนื่องจากการบริโภคน�้าตาลฟรุกโตสแบบน�้าเชื่อม	 (Fructose	 corn	

syrup)	ที่เพิ่มขึ้น	ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานด้านอาหารตัวแรกที่เด่นชัด
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	 การรบัประทานน�า้ตาลมาก	มคีวามสมัพนัธ์กบัการเกดิโรคอ้วน

และเบาหวานได้โดยกลไกหลายประการด้วยกนั11	ประการแรก	การกนิ

น�า้ตาลมากเกนิไปท�าให้น�า้ตาลถูกเปล่ียนเป็นไขมันสะสมตามส่วนต่าง	ๆ	

ของร่างกายโดยเฉพาะในช่องท้อง	ท�าให้อ้วนและเซลล์ไขมันในช่องท้อง

หลั่งสารเคมีต่าง	 ๆ	 ท่ีท�าให้เกิดภาวะดื้อต่ออินซูลินและเป็นเบาหวาน

ประเภทที่	 2	 ตามมา	 นอกจากนั้นน�้าตาลในเลือดสูงท�าให้การท�างาน 

ของบต้ีาเซลล์เลวลง	ยิง่นานกย็ิง่ท�าให้การท�างานของบีต้าเซลล์ล้มเหลว	

ตามมาด้วยเบาหวานชนิดที่	 2	ซึ่งเป็นผลมาจากการที่มีภาวะ	Hyper-

insulinemia	ตลอดเวลาเพื่อตอบสนองต่อน�้าตาลในเลือดที่สูง

	 ประการต่อมา	การบริโภคน�า้ตาลฟรุกโตสยงัท�าให้เกดิผลเสยีใน

เวลาทีม่นัเผาผลาญในร่างกาย	ฟรกุโตสและกลโูคสเป็น	monosaccharides	

ในขณะที่ซูโครสหรือน�้าตาลก้อนเป็น	disaccharides	หนึ่งโมเลกุลของ

มันประกอบด้วย	 1	 โมเลกุลของฟรุกโตส	 และ	 1	 โมเลกุลของกลูโคส 

ฟรุกโตสและกลูโคสมีการดูดซึมและเผาผลาญต่างกัน	ฟรุกโตสดูดซึม

ผ่านทาง	Glut-5	 ในล�าไส้และ	metabolized	ที่ตับทั้งหมด	 โดยไม่ใช้

อนิซลูนิ	มนัจงึไม่มีการกระตุน้ให้หลัง่อินซลูนิและเลปตนิ	(Leptin)	จาก

เซลล์ไขมัน	 การบริโภคฟรุกโตสมากเกินไปจึงท�าให้ฟรุกโตสเปลี่ยนไป

เป็นไขมันสะสมในตับและช่องท้องมากท�าให้อ้วนขึ้นเร็ว	ซึ่งตามมาด้วย

ภาวะดือ้ต่ออนิซลูนิและเบาหวาน	นีเ่ป็นข้อแตกต่างจาก	metabolism	

ของกลูโคส	ซึ่งเป็นสาเหตุที่ท�าให้ประเทศที่มีการบริโภคฟรุกโตสมากมี	

prevalence	ของเบาหวานประเภทท่ี	2	มากกว่าประเทศทีไ่ม่ได้บรโิภค

ฟรุกโตส
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	 การผลิตน�้าตาลฟรุกโตสชนิดน�้าเชื่อมออกจ�าหน่ายเริ่มขึ้นใน

ญ่ีปุ่นระหว่างปี	ค.ศ.	1960	และเข้ามาในสหรฐัในปี	ค.ศ.	1970	ในขณะนัน้

ในอเมริกาก็เร่ิมเปลี่ยนมาผลิตน�้ามันข้าวโพดแทนน�้ามันจากถั่วเหลือง

ซึ่งต้นทุนถูกกว่า	 อเมริกาเป็นผู้ผลิตข้าวโพดรายใหญ่ที่สุดของโลก 

ในระหว่างปี	ค.ศ.	1970-2000	การบรโิภคน�า้ตาลฟรกุโตสในสหรฐัอเมรกิา

เพ่ิมข้ึนเกือบร้อยละ	 30	 และส่วนใหญ่จะเป็นการบริโภคเครื่องดื่มที่มี	

fructose	corn	syrup	เป็นส่วนประกอบ	หลงัจากนัน้อเมรกิากจ็�าหน่าย

น�้าตาลชนิดนี้ไปทั่วโลก	ประเทศที่น�าเข้ามาก	เช่น	เม็กซิโก	จากตาราง

จะเห็นว่าการบริโภคน�า้ตาลฟรุกโตสสูง	 พร้อมกับ	 prevalence	 ของ

เบาหวานก็สูงตามไปด้วย	ปัจจุบันการค้าที่ขยายตัวไปทั่วโลก	ท�าให้น�้า

ตาลฟรุกโตสมีการใช้ในอุตสาหกรรมอาหารอย่างกว้างขวาง	พร้อมกับ

การแพร่ระบาดของโรคอ้วน	 โรคเบาหวานประเภทที่	 2	 ไปทั่วโลกเช่น

กัน	จะเห็นว่าแม้แต่	มาเลเซีย	อียิปต์	เม็กซิโก	แคนาดา	ฮังการี	ล้วนแต่

มีการบริโภคน�้าตาลฟรุกโตสสูงมากและมี	prevalence	ของเบาหวาน

ประเภทที่	2	สูงมากตามมาด้วย
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ตารางที่ 2.1 แสดงปริมาณการใช้น�้าตาลฟรุกโตสเป็นกิโลกรัม/คน/ปี ในแต่ละประเทศ
เทยีบกบั	prevalenceของเบาหวานประเภทท่ี	211	https://www.semanticscholar.org/paper/High-fructose-corn-syrup-and-diabetes-prevalence-
a-Goran-Ulijaszek/a973d486777c4859cf3fde13fb749efd58d8dbfe
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ผลของน�้าตาลต่อความดัน ไขมันในเลือดและการอักเสบ

 

	 เริ่มมีงานวิจัยแสดงให้เห็นว่า	 การกินน�้าตาลมากเกินไปท�าให้

ความดนัสงูขึน้ท้ังในหนูและในคน	โดยให้กนิน�า้ตาลสงูในระดบัต่าง	ๆ 	กนั	

เม่ือไม่นานนี	้มรีายงานการศึกษาของ	the	Framingham	Heart	Study	

พบว่าการดื่มน�้าอัดลมมากกว่าหรือเท่ากับ	1-soft	drink	ต่อวัน	ท�าให้

เพ่ิมการเกดิความดนัโลหิตสงูได้มากขึน้12	แต่การศึกษาส�านกัอืน่	ๆ	ยังไม่

ชี้ชัดเจน13,14

	 เราจะพบการเพ่ิมสูงขึ้นของไตรกลีเซอไรด์ในกระแสเลือด 

ทั้งก่อนและหลังอาหารในคนที่กินอาหารที่มีน�้าตาลซูโครส	กลูโคสและ

ฟรุกโตสสูง	 (มากกว่าร้อยละ	 20	 ของพลังงาน)15,16,17	 ซึ่งพบในผู้ชาย

มากกว่าผู้หญิง	พบในคนทีข่าดการออกก�าลงักาย	(Sedentary	Lifestyle)	

คนที่น�้าหนักเกิน	 คนท่ีมี	 Metabolic	 Syndrome	 และคนท่ีกินผัก 

ผลไม้น้อย	เนือ่งจากตบัจะน�าน�า้ตาลเหล่านีไ้ปสร้างไตรกลเีซอไรด์ซึง่จะจบั

กบั	VLDL-C	เมือ่มนัเข้าสูก่ระแสเลอืด	เมือ่	VLDL-C	น�าเอาไตรกลเีซอร์ไรด์

ปล่อยให้เซลล์ต่าง	 ๆ	 ไปใช้งาน	 ตัวมันเองก็กลายเป็น	 LDL-C	 ซึ่งเป็น 

ตัวท�าให้เส้นเลือดหัวใจตีบ	 นอกจากนั้นบางการศึกษายังพบว่า 

การรับประทานอาหารที่มีน�้าตาลฟรุกโตสสูงท�าให้เกิดการอักเสบ 

(Inflammation)	Oxidative	Stress	และท�าให้เส้นเลอืดหวัใจตบีตามมา	

ซึ่งกลไกตรงนี้ก�าลังมีการศึกษากันอยู่18,19,20

	 ถึงแม้ว่างานวิจัยชี้ชัดว่า	 ถ้าเราใช้อาหารคาร์โบไฮเดรตสูง 

และไขมันต�่า	 จะท�าให้ระดับของไตรกลีเซอร์ไรด์สูงขึ้น	 และ	 HDL-C 
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ลดต�่าลง21,22,23	 แต่ก็พบว่าการรับประทานอาหาร	 DASH	 (Dietary 

Approaches	 to	 Stop	Hypertension)	 ซึ่งใช้อาหารพวกผัก	 ผลไม้	

ธัญพืชครบถ้วน	นมไขมันต�่า	ปลาและสัตว์ปีกบางครั้ง	ไม่พบมีการเพิ่ม

ของไตรกลเีซอร์ไรด์	แต่	HDL-C	ยงัต�า่อยู่21,24	และ	the	Women	Health	

Initiative	พบว่า	การกนิอาหารคาร์โบไฮเดรตสงูไม่มีผลต่อไตรกลเีซอร์ไรด์	

และ	HDL-C	ซึ่งเรื่องนี้ยังต้องมีการศึกษาต่อไป25 

น�้าตาลกับโรคอ้วน

	 เมื่อไม่นานนี้	 มีรายงานการศึกษาว่าการบริโภคเครื่องดื่ม 

รสหวาน	 (Sugar-sweetened	 beverage)	 เพิ่มข้ึนมากในเด็กเล็ก	 

วัยรุ่น	ผู้ใหญ่26,27,28	แต่เรายังไม่สามารถหาหลักฐานแสดงให้เห็นว่า	การ

ดื่มเครื่องดื่มเหล่านี้เป็นสาเหตุโดยตรงต่อโรคอ้วน29	 เนื่องจากโรคอ้วน 

มีสาเหตุหลายประการประกอบกัน	และสลับซับซ้อนมาก	การจะพูดว่า

อะไรเป็นสาเหตุเดียวที่ท�าให้เป็นโรคอ้วนจึงเป็นไปได้ยาก	 แต่อย่างไร

ก็ตามการศึกษาทางระบาดวิทยาทั้งแบบ	Cross-sectional	 และแบบ	

Prospective	studies	พบว่า	การดืม่เคร่ืองดืม่เหล่านีป้รมิาณมากเสีย่ง

ต่อการเกิดโรคอ้วน	 โดยเฉพาะกินเพ่ิมเติมจากม้ืออาหารตามปกต ิ

เมื่อเครื่องดื่ม	Cola	เพิ่มปริมาณจากขวดละ	12	ออนซ์	เป็น	18	ออนซ์	

เราพบว่า	 ท�าให้ผู้บริโภคได้รับพลังงานเพิ่มขึ้น	 50	 แคลอรีต่อวันและ 

น�้าหนักตัวเพิ่มขึ้น	5	ปอนด์ต่อ	1	ปี28,29 
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	 อย่างไรก็ตามการศึกษาหลายชิ้น	แบบ	Randomized	clinical	

feeding	trial	พบว่าผลออกมาไม่ตรงกนั12,26,27	รายงานบางชิน้ก็ไม่พบว่า	

การดื่มเครื่องดื่มรสหวานท�าให้น�้าหนักตัวเพ่ิมขึ้น	 การศึกษาเหล่านี้มี

การออกแบบ	การใช้เครื่องมือและวิธีการศึกษาต่าง	ๆ 	กัน	ผลจึงไม่เป็น

ไปในทางเดียวกัน	 ล่าสุดการทบทวนรายงานการศึกษา	 แบบ	 Cross-

sectional	และแบบ	Prospective	88	ชิ้น	ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง

การดืม่เครือ่งดืม่รสหวานกบัผลกระทบต่อสขุภาพ	พบว่า	การดืม่เครือ่งดืม่

รสหวานจ�านวนมาก	ท�าให้น�า้หนกัเพิม่ขึน้	กนิอาหารอืน่ได้น้อยลง	และ

การศึกษาขนาดใหญ่ต่อมาก็พบว่า	ถ้าลดเครื่องดื่มเหล่านี้ลงน�้าหนักตัว

ก็ลดลงตาม26,27,30

ท�าไมเราถึงชอบกินหวาน7 

	 บรเิวณ	ventral	tegmental	area	และ	nucleus	accumbens	

เป็นบริเวณศูนย์กลางในสมองส่วนของ	Limbic	System	ที่รับอารมณ์

พึงพอใจจากการได้กินอาหารรสชาติอร่อย	 ขณะนั้นมีสารน�าประสาท	

Dopamine	and	opioid	neurotransmitters	หลั่งออกมา	ท�าให้เรา

มีความสขุ	นอกเหนอืไปจากความรูสึ้กหวิตามปกต	ิดงันัน้การกนิอาหาร

จงึเป็นการสร้างความสขุของคนเราอย่างหนึง่	จนบ่อย	ๆ 	เข้าเรากเ็สพตดิ

อาหาร	 (Craving	 food)	 กลไกเดียวกันกับที่พบในผู้ป่วยติดยาเสพติด	

ในการทดลองหยดน�้าตาลซูโครสลงไปบริเวณnucleus	 accumbens	

(na)	 โดยตรงจะไปกระตุ้นการหลั่ง	 dopamine	 ท�าให้เกิดกินอาหาร 
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มากขึน้	อาหารหวานและอาหารมนัล้วนแต่กระตุ้นการหลัง่	Dopamine 

ท้ังสิน้	ภาวะ	chronic	hyperinsulinemia	กท็�าให้เรากนิอาหารเพิม่ขึน้

เพราะมันท�าให้มีการสกัดการขจัด	 Dopamine	 ให้ลดลงบริเวณ	 na	

ความเข้มข้นของ	Dopamine	จงึมตีลอดเวลา	คนไข้กจ็ะกินอาหารบ่อย

ตลอดเวลา	ท�าให้ได้รบัพลังงานมากเกนิไป	นอกจากนัน้ความอ้วนยงัเกิด

จากความเข้มข้นของ	Striatal	D2	receptor	ลดลงบรเิวณ	na	ท�าให้เกดิ	

compensatory	increased	strata	dopamine	neurotransmission	

เกิดขึ้นอย่างมาก

	 ความเครยีดเรือ้รงัจะกระตุน้	Amygdala	ท�าให้มีการหล่ัง	Cortisol	

ซึ่งไปเสริมให้มีความสุขในการกินอาหาร	 ซึ่งเป็นวิธีแก้ความเครียด 

โดยตวัเอง	การศกึษาหลายชิน้พบว่า	ความเครยีดท�าให้เดก็กนิเครือ่งดืม่

รสหวาน	ขนมอบกรอบรสหวานมากขึน้	โดยสรุป	การทีเ่ราชอบกนิหวาน

เป็นเพราะเราเป็นโรคเสพติดอาหารรสหวาน	(Food	Addiction)	ซึ่งมี

กลไกการเสพติดเช่นเดียวกับการติดยาเสพติดนั่นเอง
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ตอนท่ี 3 ความเขา้ใจผิดเรื่องไขมัน
 

	 กรดไขมนัเป็นโมเลกลุของคาร์บอนและไฮโดรเจนจบัตวักนัเป็นสาย	

ตัง้แต่คาร์บอน	4-24	ตวั	เรียงกัน	ซ่ึงมีท้ังกรดไขมันสายสัน้	สายปานกลาง	

และสายยาว	กรดไขมันอาจจะแบ่งเป็น	3	ประเภท1,2	คือ

	 1)	 กรดไขมันอิ่มตัว	 (Saturated	 Fat)	 กรดไขมันชนิดนี้มี 

ความคงตัวสูง	 เนื่องจากคาร์บอนจับกับ	ไฮโดรเจนกันครบทุกตัวท�าให้

ไม่เหม็นหืนแม้ว่าจะโดนความร้อนในระหว่างปรุงอาหาร	 เนื่องจาก

โมเลกุลของมันเป็นเส้นตรงมันจึงจับตัวกันง่าย	 ดังนั้นในอุณหภูมิห้อง

กรดไขมนัอิม่ตัวจะอยูใ่นสภาพเป็นของแข็งหรือกึง่แขง็	เราพบไขมนัอิม่ตวั

ได้จาก	ไขมันสัตว์	เช่น	น�้ามันหมู	(Lard)	น�้ามันจากวัว	(Tallow)	นม	ไข่	

เนย	 (Butter	 and	 Cheese)	 หรือไขมันจากพืชได้แก่	 น�้ามันมะพร้าว	

น�้ามันปาล์ม	(ภาพที่	3.1)

ภาพที่ 3.1 กรดไขมันอิ่มตัว (Saturated Fat)
http://sites.psu.edu/siowfa14/wp-content/uploads/sites/13467/2014/12/Saturated-Fat.png
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	 2)	กรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว	(Monounsaturated	Fat)	กรด

ชนิดนี้มี	double	bond	หนึ่งต�าแหน่ง	โมเลกุลของมันจึงบิดตัวได้ตรง

ต�าแหน่งนี้	ดังนั้นมันจึงไม่คงที่เหมือนกรดไขมันอิ่มตัว	และในอุณหภูมิ

ห้องมันจะอยู่ในสภาพเป็นของเหลว	มันจะไม่เหม็นหืนง่าย	สามารถใช้

ประกอบอาหารได้	ตวัทีเ่ราพบบ่อยคอื	กรด	Oliec	ซึง่เป็นส่วนประกอบ

หลักในน�้ามันมะกอก	(olive	oil)	และน�้ามันจาก	almond,	pecans,	

cashews,	peanuts	และ	avocado	(ภาพที่	3.2)

ภาพที่ 3.2 กรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว (Monounsaturated Fat)
HYPERLINK	“https://rajganpath.com/2011/05/04/the-saturated-fat-scam-part-2/”	https://rajganpath.com/2011/05/04/the-saturate- 

fat-scam-part-2/

	 3)	กรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน	 (Polyunsaturated	Fat)	กรด

ชนดินีจ้ะม	ีdouble	bond	สองต�าแหน่งหรอืมากกว่า	ทีเ่ราพบในอาหาร	

คือ	กรด	linoleic	acid	หรือไขมันโอเมก้า	6	และ	linolenic	acid	หรือ

ไขมันโอเมก้า	3	(3	และ	6	เป็นต�าแหน่งของ	double	bond	ตัวแรก) 

กรดไขมันชนิดนี้ร่างกายไม่สามารถสร้างขึ้นเองได้	 ต้องรับจากอาหาร	

จึงเรียกว่า	กรดไขมันจ�าเป็น	(Essential	fatty	acid)	กรดไขมันชนิดนี้มี	

double	 bond	 หลายต�าแหน่งมันจึงบิดตัวได้ง่าย	 โมเลกุลของมันจึง 
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จับกันเองได้ยากไม่แน่นหนา	 ดังนั้นมันจึงอยู่ในสภาพของเหลว	 แม้ว่า

จะแช่เย็น	อิเลคตรอนใน	double	bond	จึงท�าปฏิกิริยาได้ง่าย	มันจึง

เหม็นหืนได้ง่าย	โดยเฉพาะ	ไขมันโอเมก้า	3	ไขมันชนิดนี้	ได้แก่	น�้ามัน

จากถ่ัวเหลือง	ทานตะวนั	ข้าวโพด	คาโนล่า	และไขมันจากปลาทะเลน�า้ลกึ 

(fish	oil)	(ภาพที่	3.3)

ภาพที่ 3.3 กรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน (Polyunsaturated Fat)
HYPERLINK	“http://www.click2vet.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539308610”	http://www.click2vet.com/index.php?lay=sh

ow&ac=article&Id=539308610
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	 กรดไขมันเหล่านี้	 3	 โมเลกุลจับกับ	 glycerol	 1	 โมเลกุลเป็น

ไตรกลีเซอไรด์	(triglyceride)	(ภาพที่	3.4)2	ซึ่งเป็นไขมันส่วนใหญ่ที่อยู่

ในอาหารที่เรารับประทาน	 เราพบกรดไขมันหลายชนิดประกอบกันใน

น�้ามันพืช	และน�้ามันสัตว์	โดยทั่วไปในไขมันสัตว์	เช่น	น�้ามันหมู	น�้ามัน

วัว	เนย	(Butter)	จะประกอบด้วย	ไขมันอิ่มตัว	ร้อยละ	40-60	มันจะ

แข็งตัวในอุณหภูมิห้อง	 ไขมันพืชในเมืองหนาวจะมี	 ไขมันไม่อิ่มตัว

เชงิซ้อนมาก	มนัจะเป็นของเหลวในอณุหภมูห้ิอง	แต่ไขมันในพชืเมอืงร้อน

เช่น	น�้ามันมะพร้าว	น�้ามันปาล์ม	จะมีกรดไขมันอิ่มตัวร้อยละ	92	มัน 

จะเป็นของเหลวในเมืองร้อนถ้าไปอยู่ในเมืองหนาวมันจะแข็งตัวแบบ

เนยแข็ง

ภาพที่ 3.4 ไตรกลีเซอไรด์ (triglyceride)
HYPERLINK	“http://cdn3.bigcommerce.com/s-g6copot/product_images/uploaded_images/science-of-fats-9-triglyceride-saturated	jpg?	

t=	1410094660”	http://cdn3.bigcommerce.com/s-g6copot/product_images/uploaded_images/science-of-fats-9-triglyceride-saturated.

jpg?t=1410094660
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	 นอกจากนี้เรายังแบ่งประเภทของกรดไขมันตามความยาวของ

โมเลกุลเป็น	3	ประเภท1,2	คือ

	 กรดไขมันสายสั้น	(Short-chain	fatty	acid)	ซึ่งประกอบด้วย

คาร์บอน	4-6	อะตอม	ไขมันพวกนี้มักเป็นจะไขมันอิ่มตัว	เช่น	ไขมันที่มี

คาร์บอน	4	ตัว	ได้แก่	butyric	acid	พบในไขมันเนยที่ท�าจากวัว	ไขมัน

ที่มีคาร์บอน	6	อะตอม	ได้แก่	capric	acid	เป็นไขมันที่พบในเนยที่ท�า

จากแพะ	 ไขมันพวกนี้มี	 คุณสมบัติฆ่าเชื้อโรคได้	 มันจึงช่วยป้องกันเรา

จากเชื้อไวรัส	ยีส	แบคทีเรียในล�าไส้ได้	ไขมันพวกนี้สามารถดูดซึมไปใช้

เป็นพลังงานได้อย่างรวดเร็ว	และไม่ท�าให้น�้าหนักเพิ่ม	ดังเช่น	ไขมันพืช	

และน�้ามันมะกอก	ไขมันสายสั้นช่วยให้ภูมิต้านทานในร่างกายดี

	 ไขมนัสายปานกลาง	(Medium-chain	fatty	acid)	ประกอบไป

ด้วย	กรดไขมัน	8-12	อะตอม	พบส่วนใหญ่ในเนย	(butter)	และน�้ามัน

เมืองร้อน	เช่น	น�้ามันมะพร้าว	น�้ามันปาล์ม	น�้ามันพวกนี้ก็ดูดซึมได้เร็ว	

ร่างกายน�าไปใช้เป็นพลังงานได้เร็ว	 มีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อโรคได้ 

ช่วยให้ภูมิต้านทานโรคดี	เช่นเดียวกับกรดไขมันสายสั้น

	 ไขมันสายยาว	(Long	chain	fatty	acid)	เป็นไขมันที่ประกอบ

ด้วยคาร์บอน	 14-18	 ตัว	 เป็นได้ทั้งไขมันอ่ิมตัว	 และไขมันไม่อ่ิมตัว 

ทั้งเชิงเดี่ยวและเชิงซ้อน	เช่น	Stearic	acid	เป็นไขมันอิ่มตัวมีคาร์บอน	

18	 ตัว	 พบในไขมันวัว	 ไขมันหมู	 Oleic	 acid	 ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว 

มคีาร์บอน	18	ตวั	พบในน�า้มนัมะกอก	Palmitoleic	acid	มคีาร์บอน	16	ตวั	
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เป็น	monounsaturated	 fatty	 acid	 มีคุณสมบัติฆ่าเชื้อโรคได้ดี 

พบเฉพาะในไขมันสัตว์	กรดไขมันจ�าเป็น	2	ตัวที่กล่าวข้างต้นคือ	ไขมัน

โอเมก้า	3	และ6	ก็มีไขมัน	18	ตัวเป็นไขมันสายยาว

	 นอกจากนั้นไขมันสายยาวชื่อ	gamma3	linoleic	acid	(GLA)	

ซึ่งมีคาร์บอน	 18	 อะตอม	 มี	 double	 bond	 3	 คู่	 พบใน	 evening	

primrose	,	borage,	black	currant	oils	ร่างกายของเราสร้าง	GLA	

จากไขมันโอเมก้า	 6	 เพ่ือน�ามาสร้างสาร	 prostaglandins	 ซึ่งเป็น

ฮอร์โมนที่ส�าคัญในขบวนการท�างานของเซลล์หลายอย่าง

	 ไขมันสายยาวมาก	คือมีคาร์บอน	 20-24	 อะตอม	มี	 double	

bond	 4-6	 คู่	 มันจึงมีความไม่อิ่มตัวสูงมาก	 ในคนส่วนใหญ่จะได้รับ 

ไขมันชนิดนี้จาก	 เนื้อสัตว์	 ไข่แดง	 เนย	 น�้ามันจากปลา	 ตัวที่ส�าคัญคือ	

dihomo-gamma-linolenic	 acid	 ซึ่งมีคาร์บอน	 20	 อะตอม	 มี 

double	bond	3	ต�าแหน่ง	และ	arachidonic	acid	(AA)	มีคาร์บอน	

20	อะตอม	double	bond	4	ต�าแหน่ง	eicosapentaenoic	acid	(EPA)	

มคีาร์บอน	20	อะตอม	double	bond	5	ต�าแหน่ง	docosahexaenoic	

acid	 (DHA)	 มี	 คาร์บอน	 22	 อะตอม	 double	 bond	 6	 ต�าแหน่ง 

กรดไขมนั	กลุม่นีท้ั้งหมดยกเว้น	DHA	ร่างกายน�ามาสร้าง	prostaglandins	

ซึ่งเป็นฮอร์โมนในเนื้อเยื่อต่าง	 ๆ	 ท่ีส�าคัญในการท�างานระดับเซลล์	

ส�าหรับ	AA	และDHA	มีความส�าคัญต่อการท�างานของระบบประสาท
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อันตรายของกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน โอเมก้า 6

	 ปกติร่างกายสร้าง	 prostaglandins	 จากกรดไขมันไม่อิ่มตัว

เชิงซ้อนโอเมก้า	 6	 ส่วนน้อยสร้างจากกรดไขมันโอเมก้า	 3	 ปริมาณที่

เหมาะสมของกรดไขมันสองตัวนี้	 คือ	 กรดไขมันโอเมก้า	 6	 ควรจะ

ประมาณ	3	 เท่าของกรดไขมันโอเมก้า	3	แต่ในน�้ามันพืชที่เราใช้อยู่ใน

ปัจจุบัน	เช่น	น�้ามันข้าวโพด	น�้ามันถั่วเหลือง	น�้ามันทานตะวัน	น�้ามัน

ค�าฝอย	น�า้มนัคาโนล่า	เป็นต้น	มกีรดไขมนัโอเมก้า	6	มากกว่ากรดไขมัน

โอเมก้า	3	มากกว่า	20	เท่า	ดังนั้นการบริโภคน�้ามันพืชเหล่านี้มากเกิน

ท�าให้มกีารสร้าง	prostaglandins	มากเกนิไป2,3	สารตวันีก่้อให้เกดิการ

อักเสบ	และเกิดโรคต่าง	ๆ 	ตามมา	เช่น	โรคมะเร็ง	โรคหัวใจ	มีผลเสียต่อ

ตับและอวัยวะสืบพันธุ์	ปอด	ระบบทางเดินอาหาร	ระบบภูมิต้านทาน

ผดิปกติ	การเจรญิเตบิโตช้า	ระบบการเรยีนรูข้องสมองเสือ่มไป	ท�าให้เลอืด

เป็นล่ิมง่ายขึ้น	 และความดันโลหิตสูง4	 สาเหตุที่น�้ามันกลุ่มนี้ก่อปัญหา

ต่อสุขภาพ	 เนื่องจากน�้ามันกลุ่มนี้ถูก	 oxidized	 และเหม็นหืนได้ง่าย 

เมือ่ถกูความร้อน	ออกซิเจน	ความชืน้	มนัจึงก่อให้เกดิอนมูุลอิสระได้มาก	

และอนุมูลอิสระเหล่านี้ท�าให้เกิดอันตรายต่ออวัยวะต่าง	 ๆ	 ในร่างกาย

และระบบภมูต้ิานทานเนือ้เยือ่ของตวัเอง	 ท�าให้เรา	 แก่ชราเรว็	 เมื่อไม่

นานนี้มีงานวิจัยพบว่า	อนุมูลอิสระท�าให้เกิดโรค	arthritis	and	with	

Parkinson’s	disease	,	Lou	Gehrig’s	disease,	Alzheimer’s	และ	

cataracts.5
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ในขณะที่ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน	 โอเมก้า	 3	พบในอาหารอเมริกันน้อย	
กรดไขมันตัวนี้มีความจ�าเป็นในขบวนการ	 oxidation	 ของเซลล์	 และ
ช่วยให้การสร้าง	prostaglandins	มคีวามสมดลุ	ไม่มากเกนิไป	การขาด
กรดไขมนัตวันีก่้อให้เกดิโรคหอบหืด	โรคหวัใจ	ความสามารถในการเรยีน
ลดลง6	น�้ามันพืชส่วนใหญ่ที่ขายตามท้องตลาดจะมีไขมันโอเมก้า	3	ต�่า	
แต่ไขมันโอเมก้า	6	สูง	เนื้อสัตว์	ไข่	ปลาที่ขายในซุปเปอร์มาร์เก็ต	จะมี
ปริมาณไขมันโอเมก้า	 3	 ต�่าและไขมันโอเมก้า	 6	 สูงกว่า	 ถึง	 19	 เท่า 
ในขณะที่	 ไข่จากฟาร์มที่เลี้ยงแบบออร์กานิค	 ให้กินแมลง	 พืชสีเขียว	
เลีย้งในทุ่งหญ้าธรรมชาต	ิจะมอีตัราส่วนของน�า้มนัท้ังสองชนดิประมาณ	
1	ต่อ	1	ซึ่งก�าลังดี7

	 ก่อนทีจ่ะเข้าสู่ศตวรรษท่ี	21	เราใช้น�า้มันอ่ิมตวักนั	เช่น	น�า้มันหมู	
น�า้มนัววั	เนยแขง็	น�า้มนัมะพร้าว	และน�า้มนัมะกอก	แต่เม่ืออุตสาหกรรม
น�า้มนัขยายตวัมากขึน้อย่างรวดเรว็	ด้วยการให้ข้อมูลทีผ่ดิกบัประชาชน
ว่าน�า้มนัอิม่ตวักนิแล้วอันตราย	ก่อให้เกดิโรคหวัใจ	โรคมะเรง็	เราจงึเกดิ
อปุาทานหวาดกลวัไขมนัอิม่ตัวขึน้ทัว่ไป	และสอนกนัในต�าราโภชนาการ
ว่าให้หลกีเลีย่งไขมนัอิม่ตวั	โดยเฉพาะน�า้มนัจากสตัว์และน�า้มนัมะพร้าว
จากพืช	 แม้แต่ค�าแนะน�าขององค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา	
(USDA)	 ก็ยังให้ค�าแนะน�าในรูปของพีระมิดอาหาร	 ที่ให้ไขมันอยู่ยอด
พีระมิด	 คือให้บริโภคน้อยท่ีสุด2	 แต่ถ้าเราพิจารณาจากการศึกษาด้าน
โภชนาการให้ดี	 โดยไม่มีการแทรกแซงจากธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร
และการเมือง	 แล้วเราจะพบว่าไขมันอิ่มตัวเป็นสิ่งที่มีประโยชน์	 ไม่ได้ 

น่ากลัวอย่างที่เชื่อกัน	กล่าวคือ
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	 1)	ไขมนัอิม่ตวัเป็นส่วนประกอบร้อยละ	50	ของเซลล์เมมเบรน	 

	 	 ท�าให้เซลล์ไม่แข็งกระด้าง	มีความยืดหยุ่นทนทาน2

	 2)	ไขมนัอิม่ตวัช่วยในการดดูซมึแคลเซยีม	เพือ่สร้างโครงกระดกู 

	 	 ให้แข็งแรง	 ซึ่งต้องการอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวอย่างน้อย 

	 	 ร้อยละ	508,9	

	 3)	ไขมันอิ่มตัวเพิ่ม	 Large	 LDL	 particles	 ซึ่งไม่เสี่ยงต่อ 

	 	 โรคหวัใจ	ตวัท่ีเสีย่งต่อโรคหวัใจคอื	Small	dense	Particles10	 

  นอกจากนัน้ไขมนัอิม่ตวัยงัช่วยเพิม่	HDL	ซึง่ช่วยลดความเสีย่ง	 

	 	 ต่อโรคหัวใจ	การทบทวนรายงานการวจัิย	พบว่า	ไขมันอิม่ตวั	 

	 	 ไม่ได้ท�าให้เพ่ิมความเสีย่งต่อโรคหัวใจแต่อย่างใดตามท่ีมีการ 

	 	 เข้าใจผิดกัน11,12

	 4)	ช่วยให้ระบบภูมิต้านทานโรคท�างานได้ดี13

	 5)	ไขมันอิ่มตัวที่มีคาร์บอน	18	ตัว	stearic	acid	และไขมันที่มี 

	 	 คาร์บอน	 16	 ตัว	 palmitic	 acid	 เป็นอาหารที่ส�าคัญ 

	 	 ของกล้ามเนื้อหัวใจ	 ซึ่งหัวใจน�ามาใช้ท�างานในเวลาเกิด 

	 	 ความเครียด14

	 6)	ไขมันอิ่มตัวสายสั้นและสายปานกลางมีคุณสมบัติฆ่าเชื้อโรค 

	 	 ที่อันตรายในทางเดินอาหารได้3
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	 7	 ไขมนัอิม่ตวัไม่เกดิ	Oxidation	ง่ายเวลาโดนความร้อนในการ 

	 	 ท�าอาหาร	เนื่องจากมันอิ่มตัว	ไม่มี	Double	bond	เหลือไป 

	 	 จบักบัอะตอมอ่ืน	มนัจึงไม่เกดิอนมุลูอสิระ	และไม่ท�าปฏกิริยิา 

	 	 ท�าให้ไม่เหม็นหืน3

	 8)	อาหารท่ีมไีขมนัอ่ิมตวัมากจะมรีสอร่อย	มนัเป็นตวัให้วติามนิ	 

	 	 เอ	อี	ดี	เค	ละลายตัวได้ดี	และอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวสูงและ 

	 	 คาร์โบไฮเดรตต�่า	จะลดน�้าหนักได้มากกว่าอาหารไขมันต�่า3

กรดไขมันทรานซ์ (Trans–Fat or Hydrogenated Fat)15

	 กรดไขมนัไม่อิม่ตวัเชงิซ้อน	(Polyunsaturated	fat)	ในอณุหภูมิ

ห้องจะเป็นของเหลว	 เมื่อมันผ่านขบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วน 

ที่เรียกว่า	 Hydrogenation	 จะท�าให้มันแข็งตัวเป็นมาการีน	 และสาร 

ทีท่�าให้แป้งกรอบร่อน	(Shortening)	และไม่เหม็นหืน	เอามาท�าขนมอบกรอบ	

ในทางอุตสาหกรรมอาหารโรงงานผลิตอาหารจะใช้น�้ามันที่มีราคาถูก	

เช่น	น�า้มนัถัว่เหลอืง	น�า้มนัข้าวโพด	น�า้มนัคาโนล่า	หรอืน�า้มันฝ้าย	น�า้มัน

เหล่านีเ้มือ่ผ่านขบวนการผลติทีใ่ช้ความดนัและความร้อนสูง	กจ็ะกลาย

เป็นของแข็งน�ามาใช้ท�าอาหาร	ที่เราพบบ่อย	 ได้แก่	มาการีน	 เนยขาว	

เค็ก	คุกกี้	ครีมเทียม2	(ภาพที่	3.5)
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	 เมือ่เรารบัประทานไขมนัทรานซ์เข้าไป	มนัเข้าไปเป็นส่วนประกอบ

ของผนงัเซลล์	ท�าให้เยือ่หุม้เซลล์เสยีความอ่อนตวั	ท�าให้เซลล์เสียรปูร่าง	

นอกจากนั้นมันยังแทรกเข้าไปในเซลล์จับกับ	 receptor	 ในนิวเครียส 

ซึ่งจะควบคุมการแสดงออกของยีนโดยตรง	 และท�าให้เกิดการอักเสบ

ผ่านไปทาง	endoplasmic	reticulum

	 ที่เซลล์ตับและเซลล์ไขมันพบว่ากรดไขมันทรานซ์ท�าให้	HDL-C	

ลดลง	 LDL-C	 เพิ่มขึ้น	 ไตรกลีเซอไรด์เพิ่มขึ้น	 ใน	monocyte	 และ	

macrophage	พบว่ากรดไขมนัทรานซ์ท�าให้มีการเพิม่ขึน้ของ	C-reactive	

protein,	 Tumor	 necrosis	 factor,	 IL-6	 ซึ่งแสดงว่ามีการอักเสบ 

ภาพที่ 3.5 กรดไขมันทรานซ์ (Trans –Fat or Hydrogenated Fat)
HYPERLINK	 “http://www.theauberginechef.com/wp-content/uploads/2011/07/Cis-and-Trans-Fatty-Acids-with-text.png” 

http://www.theauberginechef.com/wp-content/uploads/2011/07/Cis-and-Trans-Fatty-Acids-with-text.png.



39กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

กระทรวงสาธารณสุข

อาหารพร่องแป้ง
(Low Carb Diet)

39

เพิม่ขึน้ในเซลล์ผนงัหลอดเลอืด	การบรโิภคไขมันทรานซ์ท�าให้การขยาย

ตัวของหลอดเลือดเสียไป	 ผลท่ีเกิดข้ึนเหล่านี้เป็นปัจจัยท�าให้เกิด 

โรคหวัใจและหลอดเลอืด	โรคมะเรง็	โรคเบาหวาน	โรคภมูคุ้ิมกนัผิดปกต	ิ

ภาวะเป็นหมัน	ความผิดปกติของกระดูกและเส้นเอ็น	ความผิดปกติใน

สายตา	ความผดิปกตใินเดก็แรกเกดิ	เดก็แรกเกดิน�า้หนกัตวัน้อยกว่าปกติ 

โดยสรปุ	อาหารทีผ่ลติตามขบวนการอตุสาหกรรมทีใ่ช้ไขมันทรานซ์เป็น

สาเหตุหนึ่งที่ก่อโรคเรื้อรัง	ต่าง	ๆ	ซึ่งเราจะต้องหลีกเลี่ยง

โคเลสเตอรอล (Cholesterol)

	 นอกจากกรดไขมันชนิดต่าง	ๆ 	ที่เรากล่าวมาแล้ว	สารอาหารใน

กลุ่มไขมันที่ส�าคัญอีกอย่างหนึ่งคือ	โคเลสเตอรอล	(ภาพที่	3.6)	ซึ่งเป็น	

high-molecular-weight	alcohol	ซึ่งสร้างในเซลล์ของตับและเซลล์

ส่วนใหญ่ของร่างกาย	พบมากในเนือ้สตัว์	ไข่	สารตวันีถ้กูเข้าใจผดิว่าเป็น

ผู้ร้ายที่ท�าให้เกิดโรคเส้นเลือดหัวใจตีบมานานกว่า	40	ปี	จนถึงปัจจุบัน

เราจึงได้รู้ว่าโคเลสเตอรอลไม่ใช่สาเหตุของโรคหัวใจ	 โดยเม่ือเร็ว	 ๆ	 นี้	

USDA	ได้ประกาศอย่างเป็นทางการผ่าน	2015	USDA	Dietary	guideline	

ว่าโคเลสเตอรอลไม่ใช่สาเหตุของโรคหัวใจ	เราสามารถบริโภคอาหารที่

มีโคเลสเตอรอลวันละ	300	มิลลิกรัม	 (เท่ากับไข่	2	ฟอง)	หรือบริโภค

เนื้อสัตว์ได้โดยไม่เสี่ยงต่อโรคหัวใจ16
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	 ในเวลาที่หลอดเลือดของเราถูกท�าลายด้วยสาเหตุต่าง	 ๆ	 เช่น	

จากอนุมูลอิสระ	 จากการติดเชื้อไวรัส	 หรือสาเหตุอื่น	 ๆ	 ร่างกายจะ

ท�าการซ่อมแซมเซลล์ที่เสียหายโดยใช้โคเลสเตอรอล	 โคเลสเตอรอลจึง

มีบทบาทส�าคัญในร่างกายของเรา	ซึ่งได้แก่

	 1)	โคเลสเตอรอลเป็นส่วนประกอบส�าคัญของเซลล์เมมเบรน 

	 	 เช่นเดยีวกบักรดไขมนัอิม่ตวั	มนัช่วยให้เซลล์แขง็แรงมคีวาม 

	 	 ยืดหยุ่นดี	 เมื่อเรากินอาหารที่มีกรดไขมันไม่อ่ิมตัวเชิงซ้อน 

	 	 มากเกินไป	 จะท�าให้ผนังเซลล์อ่อนยวบลง	 ร่างกายก็จะใช ้

	 	 โคเลสเตอรอลมาซ่อมแซม	ระดบัโคเลสเตอรอลในเลอืดกจ็ะ 

	 	 ลดลง	 อันนี้ก็เป็นสาเหตุที่เมื่อเราใช้ไขมันไม่อ่ิมตัวเชิงซ้อน 

	 	 แทนไขมันอิ่มตัวแล้วระดับ	serum	cholesterol	ลดลง17

ภาพที่ 3.6 โคเลสเตอรอล (Cholesterol)
HYPERLINK	“https://assets.precisionnutrition.com/wp-content/uploads/2009/09/cholesterol.jpg”	https://assets.precisionnutrition. 

com/wp-content/uploads/2009/09/cholesterol.jpg
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	 2)	โคเลสเตอรอลเป็นสารที่ใช้ผลิต	 corticosteroids	 และ 

	 	 hormones	หลายตัวรวมทั้งฮอร์โมนเพศ	เช่น	androgen,	 

	 	 testosterone,	estrogen	และ	progesterone	ซึ่งใช้ต่อสู้ 

	 	 กับความเครียด	ต่อต้านโรคหัวใจ	โรคมะเร็ง2 

	 3)	ร่างกายใช้โคเลสเตอรอลในการสร้างวิตามินดี	 ซึ่งใช้ในการ 

	 	 สร้างกระดกูและฟัน	การท�างานของระบบประสาท	การเจรญิ 

	 	 เตบิโต	การท�างานของกล้ามเนือ้	การผลติอินซลูนิ	ระบบสบืพนัธุ์	 

	 	 ระบบภูมิคุ้มกันโรค2

	 4)	โคเลสเตอรอลใช้ในการสร้างเกลือน�้าดี	(bile	salts)	ซึ่งเป็น 

	 	 ตัวช่วยย่อยไขมันในอาหาร

	 5)	เมื่อไม่นานนี้มีงานวิจัยว่า	 โคเลสเตอรอลท�าหน้าที่เป็น 

	 	 antioxidant	ช่วยท�าลายอนมุลูอสิระ	ดงันัน้เม่ือเราอายมุากขึน้	 

	 	 ระดับโคเลเตอรอลจึงเพิ่มขึ้น	เพื่อช่วยท�าหน้าที่ป้องกันการ 

	 	 ท�าลายเซลล์ของอนุมูลอิสระ18

	 6)	 โคเลสเตอรอลเป็นสารทีจ่�าเป็นในการท�าหน้าทีข่อง	serotonin	 

	 	 receptors	 ในสมอง19	 serotonin	 เป็นสารที่ท�าให้เรารู้สึก 

	 	 เป็นสุข	ถ้าระดับโคเลสเตอรอล	ต�่าลง	มันมีความสัมพันธ์กับ 

	 	 ภาวะซึมเศร้า	และแนวโน้มจะฆ่าตัวตาย	พฤติกรรมก้าวร้าว	 

	 	 รุนแรง

	 7)	ในนมแม่มีสารโคเลสเตอรอลอยูม่าก	เดก็ต้องการอาหารทีม่ี 

	 	 โคเลสเตอรอลสูง	เพื่อช่วยในการเจริญเติบโตของสมองเด็ก		
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	 เมือ่โคเลสเตอรอลเข้าไปในร่างกาย	มนัเป็นสารทีไ่ม่ละลายในน�า้	

มนัจงึต้องจบักับ	lipoprotein	เพือ่ละลายในกระแสเลือด	โดยจะจบักบั	

high-density	lipoproteins	หรือ	HDL	ซึง่เป็นตวัจบักบัโคเลสเตอรอล

ที่เหลือใช้จากเซลล์แล้ว	น�ามายังตับส่วน	low-density	lipoproteins	

หรือ	LDL	จะพาโคเลสเตอรอลไปยังเซลล์เพื่อให้เซลล์น�าไปใช้ต่อไป		

ภาพที่ 3.7 Ancel Keys
	http://img.timeinc.net/time/magazine/archive/covers/1961/1101610113_400.jpg
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	 ความเข้าใจผิดของโคเลสเตอรอลเริ่มเกิดขึ้นในปี	 ค.ศ.	 1953 

เมื่อ	Ancel	Keys	นักระบาดวิทยา	(ภาพที่	3.7)	เสนอผลงานวิชาการ

อันน�าไปสู่แนวคิดที่เรียกว่า	Lipid	Hypothesis20	 โดยเขารายงานการ

ศึกษาใน	6	ประเทศ	พบว่า	ประเทศที่คนกินอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวและ

โคเลสเตอรอลสูงจะพบเป็นโรคหัวใจมากด้วย	 มีประเทศอังกฤษและ

เวลส์	แคนาดา	ออสเตรเลีย	อิตาลี	อเมริกา	ญี่ปุ่น	 (ภาพที่	 3.8)	และ

เสนอเพิ่มเติมในปี	ค.ศ.	1970	ในการศึกษาใน	7	ประเทศ	(six-country	

study)	หลังจากนั้นก็มีงานวิจัยสนับสนุนอย่างกว้างขวาง	ท�าให้ทฤษฎี

นี้ได้รับการยอมรับแพร่หลายขึ้นในวงนักวิชาการและถือเป็นหัวใจของ

การบ�าบัดโรคหัวใจของแพทย์แผนปัจจุบันในสมัยนั้นเป็นต้นมาจน

ปัจจุบัน	 เนื่องจากในขณะนั้นอุบัติการณ์การเสียชีวิตของโรคหัวใจใน

สหรฐัอเมรกิาเพ่ิมขึน้อย่างรวดเรว็	จากร้อยละ	10	เม่ือต้นศตวรรษที	่20	

มาเป็นร้อยละ	30	ในปี	ค.ศ.	1950	และร้อยละ	45	จนถึงปัจจุบัน

ภาพที่ 3.8 รายงาน ของ Ancel Keys21

HYPERLINK	“http://coconutoil.com/wp-content/uploads/sites/6/2012/04/ancel-keys.gif”	http://coconutoil.com/wp-content	uploads/

sites/6/2012/04/ancel-keys.gif
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	 ถ้าเราดูการเปลี่ยนแปลงของอาหารใน	100	ปีที่ผ่านมา	ก่อนปี	

ค.ศ.	 1900	 ในอเมริกายังใช้น�้าตาลส่วนใหญ่จากอ้อย	 (sugar	 cane) 

ต่อมาอตุสาหกรรมอาหารเพ่ือลดต้นทุนลงกผ็ลติน�า้ตาลจากบที	(sugar	

beet)	 และพัฒนามาเป็นน�้าตาลจากข้าวโพด	 (corn	 sugar)	 หลัง

สงครามโลกครั้งท่ี	 2	 มีการผลิตธัญพืชกันมาก	 มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์

อาหารหลายรูปแบบ	เช่น	พวกเบเกอรี	พาสต้า	จากข้าวสาลี	 (wheat	

products)	ขนมปังซึง่บรรจหุบีห่อขายกนัทัว่ไป	ท�าให้ประชาชนบรโิภค

ข้าว	แป้ง	น�้าตาลมากขึ้น22

	 เช่นเดียวกัน	 เมื่อราวปี	 ค.ศ.	 1900	 คนอเมริกาส่วนใหญ่ยังใช้

น�้ามันจากเนยแข็ง	 น�้ามันหมู	 (lard)	 น�้ามันมะพร้าว	 น�้ามันมะกอก 

ต่อมากม็กีารพฒันาให้น�า้มนัไม่มีควนัมากในการประกอบอาหารและไม่

เหม็นหืนในเวลาเก็บไว้ใช้	โดยใช้ขบวนการ	Hydrogenation	ท�าให้เกิด

ผลิตภัณฑ์	trans	fat	ขึ้น	ในขณะเดียวกันก็มีการผลิตน�้ามันพืชใช้แทน

น�า้มนัสตัว์กนัจนแพร่หลาย	โดยเฉพาะน�า้มนัพชืจากถัว่เหลอืง	ข้าวโพด	

การพัฒนาเกิดขึ้นตามล�าดับจนถึงประมาณปี	ค.ศ.	1940	หลังจากนั้น	

กม็กีารเสนอทฤษฎีไขมนัของ	Ancel	Keys	ไขมนัอิม่ตวัและโคเลสเตอรอล

ถูกท�าให้เป็นตวัการก่อโรคหัวใจและมะเรง็	จงึมีการรณรงค์ให้ลดอาหาร

ไขมันจากเนื้อสัตว์	 ไข่	 ตลาดจึงเต็มไปด้วยอาหารประเภท	 ข้าว	 แป้ง	

น�้าตาล	ไขมันพืช	และไขมันทรานซ์	ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ

ตามมา	เช่น	โรคหัวใจ	โรคมะเร็ง	เป็นต้น22
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	 จนถึงปี	ค.ศ.	1977	วุฒิสมาชิก	George	McGovern	ประธาน	

Committee	on	Nutrition	and	Human	needs	ได้ตีพิมพ์รายงาน	

Dietary	Goals	for	the	United	States23	ซึ่งรายงานดังกล่าวอาศัย

ข้อมลูจาก	US	Department	of	Agricultural	(USDA)	ซึง่ได้ประกาศว่า	

“การบริโภคไขมันมากเกินไป	 โดยเฉพาะไขมันอิ่มตัวก่อให้เกิดโรค 

6	 ใน	 10	 ที่เป็นสาเหตุของการตายในเวลานั้น”	 รายงานดังกล่าวยัง 

แจ้งเตือนให้ชาวอเมริกันใช้น�้ามันพืชแทนน�้ามันสัตว์	 ใช้มาการีนและ

น�้ามันข้าวโพดแทนเนยแข็งน�้ามันจากหมูและวัว	 (lard	 and	 tallow)	

แนวคิดเหล่านี้เป็นที่มาของ	USDA	Dietary	Guideline	ในเวลาต่อมา	

ซึ่งให้แนวทางด้านโภชนาการแก่ประชาชนโดยให้รับประทานอาหารที่

ให้พลงังานจากไขมนัต�า่กว่าร้อยละ	30	คาร์โบไฮเดรตสงูร้อยละ	50-60	

โปรตนีร้อยละ	20-30	ตามพรีะมดิอาหารทีป่รากฏตามหนงัสอืต�าราด้าน

โภชนาการโดยทัว่ไป	และความคดินีไ้ด้เผยแพร่ไปให้ยดึถอืเรยีนกนัทัว่โลก	

ซึ่งเราเรียกว่าระบบอาหารไขมันต�่า	จนถึงปัจจุบันนี้

	 ย้อนกลับไป	ในปี	ค.ศ.	1957	John	Yudkin	ศาสตราจารย์ด้าน

สรีรวิทยาและโภชนาการแห่งมหาวิทยาลัยลอนดอน	 เป็นผู้กล่าวว่า 

โรคหวัใจมสีาเหตุมาจากอาหารท่ีเรากนิ	และเขาชีใ้ห้เห็นว่า	น�า้ตาลเป็น

ตัวก่อให้เกิดโรคหัวใจ	นอกจากการสูบบุหรี่	การขาดการออกก�าลังกาย	

ความเครียด	 และอ่ืน	 ๆ	 โดยเขาตีพิมพ์ในหนังสือชื่อ	 Sweet	 and 

Dangerous25	 ในปี	 ค.ศ.	 1964	 เขาได้ศึกษาพบว่าในคนไข้โรคหัวใจ

บริโภคน�้าตาลซูโครส	(glucose	plus	fructose)	มากกว่าคนทั่ว	ๆ	ไป	

โดยคนเป็นโรคหัวใจบริโภคน�้าตาล	147	กรัมต่อวัน	เมื่อเทียบกับคนที่
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ไม่ได้เป็นโรคหัวใจบริโภค	74	กรัมต่อวัน	กลุ่มควบคุมบริโภค	67	กรัม

ต่อวัน	 และเขาเป็นคนแรกท่ีแสดงให้เห็นว่าการกินน�้าตาลมากท�าให้

ระดับไตรกลีเซอไรด์และอินซูลินในเลือดสูงขึ้น	 เขาตีพิมพ์งานวิจัย 

เกี่ยวกับน�้าตาลซูโครสออกมาจ�านวนมาก	 โดยเฉพาะน�้าตาลฟรุกโตส	

ในปี	 ค.ศ.	 1972	 เขาตีพิมพ์หนังสือชื่อ	 Pure,	White	 and	 Deadly 

ออกเผยแพร่ความรู้และได้เตือนสังคมให้ระวังการบริโภคน�้าตาลไม่ให ้

มากเกนิไป	โดยเฉพาะน�า้ตาลฟรกุโตสว่าจะท�าให้เกดิโรคหวัใจ	โรคเบาหวาน	

โรคตา	โรคระบบทางเดินอาหาร	โรคที่เกิดจากการอักเสบต่าง	ๆ

	 ในปี	 ค.ศ.	 1972	 ในอเมริกา	 นพ.แอทคินส์มองเห็นอันตรายที่

เกิดจากการบริโภคอาหารคาร์โบไฮเดรตมากเกินไป	โดยเฉพาะน�้าตาล	

ซึ่งเขาเช่ือว่ามันเป็นตัวก่อให้เกิดโรคอ้วน	 โรคเบาหวาน	 และโรคหัวใจ	

เขาจึงใช้อาหารทีล่ดคาร์โบไฮเดรตลงอย่างมากในการรกัษาโรคเหล่านัน้	

และได้พิมพ์หนังสือชื่อ	Dr.	Atkins’	New	Diet	Revolution24	ซึ่งเป็น

คัมภีร์อาหาร	 low	carb	diet	ส�าหรับพิชิตโรคต่าง	ๆ	ดังกล่าว	ได้รับ

ความเชื่อถือและใช้กันมาอย่างได้ผลดี	 จนถึงปี	 ค.ศ.	 1990	 จึงมีการ

ปรับปรุงและพิมพ์ใหม่อีกครั้งหนึ่ง

	 หลงัจากนัน้ต่อมาอกี	3	ทศวรรษ	Dr.	George	Mann26	ผูอ้�านวยการ

ร่วมในโครงการวิจัย	The	Framingham	study	ได้ท�าการศึกษา	พบว่า	

โคเลสเตอรอลไม่ใช่สาเหตุของโรคหัวใจ	 ซึ่งต่อมาศาสตราจารย์	 Uffe	

Ravnskov27	 นักวิทยาศาสตร์ชาวสวีเดนได้ทบทวนรายงานและข้อมูล

โดยละเอียด	 จึงพบว่ามีความผิดพลาดใน	 Lipid	 Hypothesis 

ซึ่ง	Keys	เคยเสนอเอาไว้ในเรื่อง	six	country	study	ดังที่กล่าวถึงใน
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ตอนต้น	โดยเขาชีใ้ห้เหน็ว่า	Keys	ใช้ตวัเลขในหกประเทศซึง่น้อยเกนิไป 

แต่ถ้าใช้	22	ประเทศ	ซึ่งเขายกมาเปรียบเทียบ	ก็จะพบว่าตรงกันข้าม

กับผลที่	 Keys	 เสนอไว้ว่า	 ประเทศที่คนบริโภคอาหารที่ไขมันอิ่มตัว

ปริมาณมากจะมีโรคหัวใจสูงตามไปด้วย	 แต่เขาพบว่า	 บางประเทศ

บริโภคไขมันอิ่มตัวน้อยแต่กลับมีคนเป็นโรคหัวใจมากก็มี	เช่น	จอร์เจีย	

ทาจิกีสถาน	 โครเอเชีย	 มาซิโดเนีย	 อาร์เซอร์ไบจัน	 มอนโดวา	 ยูเครน	

เป็นต้น	บางประเทศคนบรโิภคไขมนัอิม่ตวัมากแต่กลบัเป็นโรคหัวใจน้อย	

เช่น	 ออสเตรีย	 ฟินแลนด์	 เบลเยี่ยม	 ไอซ์แลนด์	 สวิตเซอร์แลนด์	

เนเธอร์แลนด์	ฝรั่งเศส	เป็นต้น	(ภาพที่	3.9)

ภาพที่ 3.9 ไขมันอิ่มตัวกับโรคหัวใจในประเทศต่าง ๆ21

HYPERLINK	“https://healthimpactnews.com/wp-content/uploads/sites/2/2011/07/fat-heart-disease.gif”	https://healthimpactnews.com/

wp-content/uploads/sites/2/2011/07/fat-heart-disease.gif
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 การกินอาหารทีม่ไีขมนัอิม่ตวัและโคเลสเตอรอลจากสตัว์มาก

ท�าให้เป็นโรคหัวใจจรงิหรอื	มงีานวจิยัหลายชิน้ทีน่่าสนใจเกีย่วกบัเรือ่งนี	้

ต้นปี	ค.ศ.	1960	Dr.Geoge	Mann28	แห่งมหาวิทยาลัย	Vanderbilt 

ได้ศึกษาชนพื้นเมืองพวก	Masai	ในเคนยา	พบว่า	ชนพื้นเมืองเหล่านี้มี

อาชีพเลี้ยงสัตว์	กินอาหารทั้งหมดเป็นเนื้อสัตว์	นม	เลือดสัตว์	แต่พบว่า

คนเหล่านี้เป็นโรคหัวใจน้อย	ระดับโคเลสเตอรอลก็ต�่ากว่าชาวอเมริกัน

ถึงครึ่งหนึ่ง	 และได้ตรวจดูด้านพยาธิวิทยาของหัวใจชนเผ่านี้ที่เสียชีวิต	

ก็พบมี	 Artheroscclerosis	 เหมือนคนอเมริกันแต่ไม่เคยมีอาการเจ็บ

หน้าอก	(heart	attack)	(ภาพที่	3.10)

ภาพที่ 3.10 ชนพื้นเมือง Maasai ในเคนยาและ Inuit แถบอาร์คติค21

http://coconutoil.com/wp-content/uploads/sites/6/2012/04/diets-low-risk-heart-disease1.gif



49กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

กระทรวงสาธารณสุข

อาหารพร่องแป้ง
(Low Carb Diet)

49

	 ในปี	ค.ศ.	1967	Dr.	SL	Malhotra29	ได้รายงานผลการศึกษา

ลงใน	 the	 British	 Heart	 Journal	 ศึกษาพนักงานรถไฟที่อยู่ใน 

รัฐปัญจาบเหนอื	(Panjab)	ทางตอนเหนอืของอนิเดยี	และทีอ่ยูใ่นรฐัมาดาส	

(Madras)	 ทางตอนใต้ของอินเดีย	 พบว่า	 พนักงานรถไฟปัญจาบทาง

เหนอืรบัประทานเนือ้สตัว์มากกว่าพนกังานรถไฟมาดาสทางใต้	17	เท่า	

สบูบุหรีม่ากกว่า	8	เท่า	แต่พนกังานรถไฟในปัญจาบอายยุนืกว่าพนกังาน

ในมาดาส	12	ปีและพบโรคหวัใจน้อยกว่า	7	เท่า	นอกจากนัน้การศกึษา

ในชนพวกเอสกิโมก็พบว่าชนเหล่านี้กินอาหารทั้งหมดเป็นไขมันสัตว ์

เนื้อสัตว์จากทะเล	 ปลา	 แต่ไม่พบเป็นโรคหัวใจหรือโรคมะเร็ง30 

ในประเทศจีนก็เช่นเดียวกันในการส�ารวจพื้นที่อย่างกว้างขวาง	 พบว่า	

ในบรเิวณทีค่นดืม่นมมากเป็นโรคหวัใจน้อยกว่าบรเิวณทีค่นดืม่นมน้อย

ถึง	2	เท่า31	ในบริเวณทะเลเมดิเตอร์เรเนียน	พบว่า	คนกรีกรับประทาน

อาหารไขมนัจากแพะ	ไส้กรอก	เนยจากนมแพะ	คดิเป็นเกอืบร้อยละ	70	

ของพลงังานในแต่ละวัน	แต่พบอัตราการป่วยเป็นโรคหวัใจต�า่32	และใน

การศึกษาของกลุ่ม	Framingham	ในตัวอย่างคน	16,000	คน	ในเมือง	

Framingham	ใน	Puerto	Rico	และที่	Honolulu33	 เป็นเวลา	6	ปี 

พบว่า	คนที่มี	heart	attack	ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มที่กินอาหารที่มีไขมัน

ไม่อ่ิมตัวเชิงซ้อนมากกว่ากลุ่มอื่น	 การศึกษาในคนที่อยู่ในประเทศ

จอร์เจียที่กินเนื้อสัตว์มากกลับมีอายุยืนกว่ากลุ่มที่กินเนื้อสัตว์น้อย34	 

หรือในคนญ่ีปุ่นที่เกาะโอกินาวาซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มีอายุยืนที่สุดในโลก	

อายุเฉลี่ย	 84	 ปี	 พบว่าคนเหล่านี้กินอาหารไขมันจากสัตว์	 เช่น	 ไข่ 
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เนื้อไก่	เนื้อหมู	เนื้อวัว	อาหารทะเล	มากขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่	235	

ในปี	 ค.ศ.	 1998	 มีการทบทวนรายงาน27	 ฉบับเกี่ยวกับอาหารกับ 

โรคหัวใจ	จ�านวนตัวอย่าง	150,000	คน	ไม่พบว่ามีความแตกต่างกันใน

เร่ืองอาหารระหว่างคนที่เป็นโรคหัวใจกับพวกที่ไม่ได้เป็นโรคหัวใจ 

ในปี	ค.ศ.	2002	มงีานวจิยัของนกัวจิยัเดนมาร์ค	ตพีมิพ์ใน	the	European	

Journal	of	Clinical	Nutrition	2002	ก็ไม่พบความแตกต่างกันของ

รปูแบบอาหารในคนไข้โรคหัวใจ	โดยกลุม่หนึง่กนิอาหารเนือ้สตัว์กบักลุม่

ที่หลีกเลี่ยงอาหารเนื้อสัตว์	 และในปี	 ค.ศ.	 2004	 กลุ่มนักวิจัยสวีเดน	

ศกึษาพบว่าในคนทีบ่รโิภคเนยแขง็	(Butter)	ไม่มคีวามเสีย่งต่อการเกดิ

โรคหัวใจหรือ	 heart	 attack	ดังนั้นโดยสรุป	 การที่กล่าวว่ากินอาหาร 

ไขมันอิ่มตัวจากสัตว์มากท�าให้เป็นโรคหัวใจจึงไม่ถูกต้อง3	 และล่าสุดมี

การทบทวนรายงานขนาดใหญ่	2	ชิ้น	โดย	Jacobson	และคณะ	ในปี	

ค.ศ.	2009	ทบทวนรายงาน21	ฉบบั	ในคนไข้347,747	ราย	ตดิตามไป	5-23	ปี	

ไม่พบความสมัพนัธ์ของการกินอาหารไขมนัอ่ิมตวัสงูกับการเกดิโรคหวัใจ	

(cardiac	events)36	และ	Siri-Tarino	และคณะ	ในปี	ค.ศ.	2010	ทบทวน

รายงาน	11	ฉบับ	คนไข้	344,696	ราย	ติดตาม	4-10	ปี	พบว่า	การกิน

อาหารไขมันอิ่มตัวสูงไม่มีความเกี่ยวข้องกับการเกิดโรคหัวใจ37

ระดับโคเลสเตอรอลในเลือดสูงจะท�าให้เป็นโรคหัวใจจริงหรือ 

	 ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เชื่อกันอย่างกว้างขวางและเป็นที่มาของ

การใช้ยาลดไขมนัในเลอืดกนัอย่างแพร่หลาย	ถ้าเรามาดกูารศกึษาทีผ่่าน

มาที่น่าสนใจ	คือ	The	Framingham	study38	ซึ่งเริ่มในปี	ค.ศ.	1948	
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ได้รบัการสนบัสนนุจากรฐับาล	โดยศกึษาชาวเมือง	Framingham	500	คน	

ศึกษาถึงปัจจัยเสี่ยงต่าง	 ๆ	 ต่อโรคหัวใจ	 พบว่า	 ระดับโคเลสเตอรอล 

ในเลือดสูงมีโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจ	 ต่อมาอีก	 16	 ปี	 ก็มีการวิจัยจาก

กลุ่มนี้	 พบว่า	 คนไข้ท่ีมีอาการเจ็บหน้าอก	 และคนที่ไม่ได้มีอาการเจ็บ

หน้าอก	มีระดับโคเลสเตอรอลไม่แตกต่างกัน	 และคนไข้ที่มีอาการเจ็บ

หน้าอกครึ่งหนึ่งมีระดับโคเลสเตอรอลต�่า	 และ	 30	 ปี	 หลังจากการ

รายงานแรกออกไป	พบว่า	 ในคนที่เสียชีวิตที่มีอายุสูงกว่า	47	ปี	มีทั้ง

ระดบัโคเลสเตอรอลท้ังสูงและต�า่	และพบว่า	คนไข้ทีมี่อายมุากกว่า	50	ปี

ขึ้นไปที่มีโคเลสเตอรอลต�่า	 มีโอกาสเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากโรคหัวใจ

มากกว่าคนทีม่รีะดบัโคเลสเตอรอลสงู	นกัวิจยัส�านกันีไ้ด้ให้ข้อสงัเกตไว้ว่า	

การลดลงของระดับโคเลสเตอรอลในเลือดทุก	1	มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร	

จะเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและอัตราตายทั่วไปมากขึ้นร้อยละ	11		

ภาพที่ 3.11 ข้อสรุปของ The Framingham Study21

HYPERLINK	“https://www.youtube.com/watch?v=vRe9z32NZHY”	https://www.youtube.com/watch?v=vRe9z32NZHY
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	 นอกจากนั้น	NHLBI’s	Multiple	Risk	Factor	Intervention	

Trial	 (MRFIT)39	 ศึกษาความสัมพันธ์ของระดับโคเลสเตอรอลกับ 

โรคหวัใจในคน	362,000	คน	อตัราตายต่อปีมตีัง้แต่ต�า่กว่า	1	ต่อ	1,000	

ที่ระดับโคเลสเตอรอล	140	มิลลิกรัม/ดล.	ถึง	2	ต่อ	1,000	คน	ที่ระดับ

โคเลสเตอรอลสูงกว่า	300	มิลลิกรัม/ดล.

	 การศึกษาของ	The	International	Atherosclerosis	Project	

40	พบว่า	ในการตรวจศพ	22,000รายใน	14	ชาติ	ที่มี	atheroma	ใน

หลอดเลือดขนาดเท่ากันในส่วนต่าง	ๆ 	ของโลก	ในคนที่กินอาหารไขมัน

สัตว์สูงเปรียบเทียบกับคนที่กินมังสวิรัติและในคนที่เป็นโรคหัวใจและ

คนที่ไม่ได้เป็นโรคหัวใจ	พบว่า	ในคนที่มีเส้นเลือดอุดตันที่หัวใจมีระดับ

โคเลสเตอรอลต�่าเป็นส่วนใหญ่

	 มกีารศกึษาในสตรท่ีีน่าสนใจ	พบว่า	สตรทีีม่รีะดับโคเลสเตอรอล

สงูไม่ใช่ปัจจัยเสีย่งต่อโรคหวัใจ	ระดบัโคเลสเตอรอลต�า่กลบัน่ากลวักว่า	

ซึ่งรายงานนี้ตีพิมพ์ใน	 Circulation	 ปี	 ค.ศ.	 1992	 และก่อนหน้านี ้

มรีายงานของฝรัง่เศสใน	The	Lancet	1989	พบว่า	สตรสูีงอายทุีอ่ายุยนื

มกัมรีะดับโคเลสเตอรอลสงู	และพบว่าสตรีสงูอายทุีม่รีะดบัโคเลสเตอรอลต�า่

มีอัตราตายมากว่าสตรทีีม่รีะดบัโคเลสเตอรอลสงูถงึ	5	เท่า	และรายงาน

ใน	British	Medical	Journal	2003	รายงานจากมหาวิทยาลัย	British	

Columbia	พบว่า	การใช้ยากลุ่ม	Statins	เพื่อลดไขมันโคเลสเตอรอล

ในเลือด	 ไม่มีประโยชน์ในการป้องกันโรคหัวใจ	และการศกึษาในผูป่้วย	

10,000	รายใน	American	journal	of	Cardiology	2003	พบว่า	อตัรา
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ตายในคนไข้ไม่แตกต่างกนัในคนไข้สามกลุม่	คอื	กลุม่ทีไ่ด้รบัยา	Lipitor	

กลุม่ทีไ่ม่ได้รบัยาอะไรเลย	และกลุม่ทีไ่ด้รบัยาลดไขมนัอืน่	ๆ 	ดงันัน้	โดย

สรุประดับโคเลสเตอรอลในเลอืดสงูไม่ได้ท�าให้เสีย่งต่อโรคหวัใจตรงข้าม

กลับลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจในผู้สูงอายุด้วย3

การกนิอาหารไขมนัสงูท�าให้ระดบัโคเลสเตอรอลในเลอืดสูงจรงิหรอืไม่ 

	 ค�าถามนี้น่าสนใจ	 เพราะถ้ามันจริงเราควรจะลดการกินอาหาร

ไขมนัสงู	แต่ถ้าไม่จรงิเรากก็นิอาหารทีม่ไีขมนัสงูได้	มีการศึกษาทีน่่าสนใจ

ของ	The	Framingham	study	ในปี	ค.ศ.	1950	ศึกษาในคนทั่วไปใน

หมูบ้่าน	Framingham	รฐัแมสซาชเูซตส์	1,000	คน	พบว่า	อาหารทีเ่ขา

กนิกบัระดบัโคเลสเตอรอลในเลอืดไม่มคีวามเกีย่วข้องกนั	ต่อมากม็กีาร

ศึกษา	 The	 Tecumseh	 Study	 เป็นการศึกษาแบบเดียวกับกลุ่ม	

Framingham	ศึกษาคนในหมู่บ้าน	Tecumseh	รัฐมิชิแกน	2,000	คน	

ไม่พบความแตกต่างกันของอาหารในคนที่มีระดับโคเลสเตอรอลต�่า 

ปานกลาง	และสูง	แต่กลับพบว่าในคนที่มีระดับโคเลสเตอรอลต�่ากลับ

กินอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวมากกว่ากลุ่มอื่น	 รายงานนี้ตีพิมพ์ใน	 The	

American	 Journal	 of	 Nutrition	 19763	 การศึกษาของนักวิจัย

มหาวิทยาลัย	 New	 York	 at	 Buffalo	 ตีพิมพ์ใน	 Journal	 of	 The	

American	college	of	Nutrition	2004	ศกึษาในคนทัว่ไป	11	คน	โดย

ให้กินอาหารไขมันร้อยละ	19	เป็นเวลา	3	สัปดาห์	หลังจากนั้นเจาะหา

ระดับโคเลสเตอรอล	ต่อมาให้คนเหล่านั้นเปลี่ยนมากินอาหารไขมันสูง

ร้อยละ	 50	 อีก	 3	 สัปดาห์	 แล้วเจาะเลือดเปรียบเทียบกันดู	 พบว่า 



กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	
กระทรวงสาธารณสุข

อาหารพร่องแป้ง
(Low Carb Diet)

54

ในช่วงกินอาหารไขมันสูงจะท�าให้ระดับ	 HDL–C	 สูงขึ้น	 แต่	 LDL-C 

ไม่สูงขึ้น	 โดยสรุป	 เราพบว่า	 การกินอาหารไขมันสูงไม่ท�าให้ระดับ

โคเลสเตอรอลในเลือดสูงตามไปด้วย3

	 การศึกษา	167	ชิ้น	 ใน	3,500	คน	ใน	50	ปีที่ผ่านมา	พบว่า	

โคเลสเตอรอลในอาหาร	100	มลิลกิรัม/ดล.	จะเพิม่ระดบัโคเลสเตอรอล

ในเลือด	 2.2	 มิลลิกรัม/ดล.เท่านั้น	 เรายังพบว่า	 การกินอาหาร

โคเลสเตอรอล	ท�าให้	 ทั้ง	 LDL-C	 และ	HDL-C	 เพิ่มขึ้นด้วย	 ซึ่งท�าให้

อัตราส่วนนี้ไม่เปลี่ยนแปลง	เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปแล้วว่า	อัตราส่วนนี้

เป็นตัวบ่งชี้ที่ส�าคัญของโรคหัวใจ	 การให้อาหารที่มีโคเลสเตอรอลเพิ่ม	

100	มิลลิกรัม/ดล.	จะท�าให้	LDL-C	เพิ่มขึ้น	1.9	มิลลิกรัม/ดล.	และ	

HDL-C	เพิ่มขึ้น	0.4	มิลลิกรัม/ดล.	อัตราส่วน	LDL-C	:	HDL-C	เปลี่ยน

จาก	2.60	เป็น	2.61	เท่า	ซึ่งน้อยมาก41,42

	 Dr.Willium	Castelli	ผู้อ�านวยการ	The	Framingham	Study	

กล่าวย�้าถึงการค้นพบว่า	 “คนที่กินไขมันอ่ิมตัวมาก	 กินอาหารที่มี

โคเลสเตอรอลมาก	 กินอาหารให้พลังงานมาก	 กลับจะมีระดับ

โคเลสเตอรอลต�่า	คนเหล่านั้นน�้าหนักขึ้นน้อยและร่างกายแข็งแรงมาก

ด้วย”43

น�้ามันมะพร้าว (Coconut oil) 
	 น�้ามันมะพร้าวเป็นน�้ามันท่ีมีกรดไขมันอิ่มตัวสายปานกลางที่มี
ประโยชน์ต่อสขุภาพอย่างมาก	สามารถน�ามาใช้บรโิภคเพือ่บ�าบัดโรคได้
เป็นอย่างดีในมนุษย์	 มีงานวิจัย	 พบว่า	 น�้ามันมะพร้าวมีคุณประโยชน์
อย่างมาก	กล่าวคือ3,44 
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	 1)	น�้ามันมะพร้าวประกอบด้วยร้อยละ	 90	 เป็นน�้ามันอิ่มตัว 
	 	 สายปานกลาง	(medium	chain	triglycerides)	ซึ่งดูดซึม 
	 	 ได้เร็วจากทางเดินอาหาร	 แตกต่างจากกรดไขมันสายยาว 
	 	 ที่ดูดซึมได้ช้า	 ตับน�าไปใช้สร้างเป็น	 Ketone	 bodies	 ให้ 
	 	 พลงังานได้โดยตรง	ไม่มอีนัตรายต่อร่างกายแต่เป็นประโยชน์ 
	 	 ในการบ�าบัดโรคของสมอง	เช่น	โรคลมชัก	โรคอัลไซเมอร์ได้
	 2)	น�้ามันมะพร้าวเป็นอาหารพ้ืนเมืองของชาวเกาะต่าง	 ๆ 
	 	 ชาวพื้นเมืองเหล่านี้บริโภคน�้ามันมะพร้าวเป็นอาหารหลัก	 
	 	 คิดเป็นพลังงานถึงร้อยละ	60	ของพลังงานในแต่ละวัน	เช่น 
	 	 ชนพืน้เมือง	Tokelauans	ในเกาะของนวิซแีลนด์ทางตอนใต้ 
	 	 ของมหาสมุทรแปซิฟิค	และชนพื้นเมือง	Kitavans	ซึ่งพบว่า 
	 	 จากการติดตามศึกษาชนเหล่านี้มีสุขภาพแข็งแรงและไม่ม ี
	 	 โรคหัวใจ
	 3)	น�้ามันมะพร้าวช่วยเพ่ิมการเผาผลาญพลังงานได้มากกว่า 
	 	 ไขมนัสายยาว	ในปรมิาณเท่ากัน	มนัจงึช่วยในการลดน�า้หนกั 
	 	 ตวัได้ด	ีในการศกึษาหนึง่	ถ้าให้น�า้มันมะพร้าวซึง่มีกรดไขมัน 
	 	 ปานกลาง	1-20	กรัมต่อวันจะเพิ่มการเผาผลาญพลังงานได้ 

  ร้อยละ	5	ใน	24	ชั่วโมงคิดเป็น	120	แคลอรีต่อวัน

	 4)	กรด	 lauric	 ในน�้ามันมะพร้าว	 (มีอยู่ประมาณร้อยละ	 50)	 
	 	 เมือ่ดดูซมึทางอาหารและถกูย่อยโดยเอน็ไซม์	จะเปล่ียนเป็น	 
	 	 Monolaurin	 ซึ่งกรดทั้งสองตัวนี้มีฤทธ์ิฆ่าเช้ือแบคทีเรีย	 
	 	 ไวรัส	และเชื้อรา
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	 5)	การบริโภคน�้ามันมะพร้าวช่วยลดความอยากอาหารได	้ 
	 	 เนื่องจากกรดไขมันสายปานกลางนี้จะเปลี่ยนเป็นสาร 
	 	 Ketones	 ซึ่งมีคุณสมบัติท�าให้เบื่ออาหาร	 ซึ่งจะท�าให ้
	 	 รับประทานอาหารน้อยลง	จึงท�าให้น�้าหนักตัวลดลงไปด้วย
	 6)	น�้ามันมะพร้าวช่วยเพิ่ม	HDL-C	และเปลี่ยน	LDL-C	ให้เป็น	 
	 	 Benign	 subtype	 ในการศึกษาในคนและหนู	 พบว่า 
	 	 การบริโภคน�า้มนัมะพร้าวจะท�าให้ระดับไตรกลเีซอไรด์	และ	 
	 	 LDL-C	 ลดลง	 เพิ่ม	 HDL-C	 ขึ้น	 ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงต่อ 
	 	 โรคหัวใจได้	ซึง่แต่เดมิเข้าใจผดิว่าน�า้มันมะพร้าวเพิม่ความเสีย่ง 
	 	 ต่อโรคหัวใจ
	 7)	น�้ามันมะพร้าวซ่ึงใช้ในอาหารแบบ	 Ketogenic	 Diet 
	 	 (ให้คาร์โบไฮเดรตต�า่มาก	ๆ 	และให้ไขมันสงู)	ใช้รกัษาโรคลมชกั 
	 	 ในเด็กท่ีไม่ตอบสนองต่อการให้ยากันชกั	เนือ่งจากกรดไขมัน 
	 	 อ่ิมตัวสายปานกลางในน�้ามันมะพร้าวจะเปลี่ยนเป็น 
	 	 สาร	Ketones	ซึ่งจะมีผลระงับการชักอย่างได้ผลดี
	 8)	การศกึษาพบว่าน�า้มนัมะพร้าวช่วยให้เส้นผมแขง็แรง	ผวิหนงั 
	 	 มคีวามชุม่ชืน้	ไม่แห้ง	และใช้ทาป้องกนัแสงแดดได้	นอกจาก 
	 	 นัน้การใช้น�า้มนัมะพร้าวอมบ้วนปากยงัช่วยฆ่าเชือ้แบคทเีรยี	 

  ลดการอักเสบของเหงือกและช่วยลดกลิ่นปาก

	 	 9)	 การศกึษาพบว่ากรดไขมนัในน�า้มนัมะพร้าวเมือ่เปลีย่นเป็น	 

	 	 	 Ketones	แล้ว	จะช่วยให้เซลล์สมองน�าไปใช้เป็นพลังงาน 

	 	 	 แทนกลโูคส	ซึง่เซลล์สมองในคนไข้อลัไซเมอร์น�ากลโูคสไป 

	 	 	 ใช้ได้ลดลง	ท�าให้คนไข้ฟื้นตัวจากความจ�าเสื่อมได้เร็ว
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		 10)	 การศึกษาพบว่าการบริโภคน�้ามันมะพร้าวช่วยลดไขมัน 

	 	 	 หน้าท้องได้	โดยการทดลองในชาย	20	ราย	ให้รบัประทาน 

	 	 	 น�้ามันมะพร้าววันละ	30	ซีซีต่อวัน	พบว่า	รอบเอวลดลงได้	 

	 	 	 2.86	ซม.	ในสี่สัปดาห์	และทดลองในหญิง	40	ราย	ให้กิน 

	 	 	 น�้ามันมะพร้าว	30	ซีซีต่อวัน	พบว่า	สามารถลด	BMI	และ 

	 	 	 รอบเอวลงได้เช่นกัน45
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ตอนที่ 4 กลไกการออกฤทธิ์ของอาหารพร่องแป้ง

	 นพ.Norman	 Kaplan	 หัวหน้าแผนกความดันโลหิตสูง	

มหาวทิยาลยั	Texus	Southern	Medical	Center	เมือง	Dallas	รายงาน

ใน	Archives	of	Internal	Medicine	ในปี	ค.ศ.	1989	ว่าในคนไข้ที่มี

ความอ้วนส่วนบนของร่างกาย	 (อ้วนที่พุง)	 จะพบว่ามีภาวะ	 Glucose	

intolerance	 ไตรกลีเซอไรด์สูง	 และความดันสูงร่วมด้วยได้บ่อย 

ข้อสังเกตนี้คล้ายจะบอกเราว่าพอเราอ้วนที่พุง	ท�าให้เรามีภาวะทั้งสาม

อย่างตามมา	รวมเป็นสีส่หาย	(Quartet)	แต่เม่ือเขาดขู้อมูลโดยละเอียด

พบว่าแม้จะพบสีส่หายบ่อยก็จริงแต่ไม่เสมอไป	บางคนมเีบาหวาน	หรอื

มคีวามดนัโลหติสงูแต่ไม่อ้วนกม็ี1	ดงันัน้การสรปุว่าภาวะอ้วนทีพ่งุท�าให้

มคีวามผดิปกตอิืน่	ๆ 	ตามมาอาจจะไม่ถกูต้องทัง้หมดทเีดยีว	นพ.	Ralph	

Defronzo2	 ศาสตราจารย์ด้านอายุรศาสตร์หัวหน้าแผนกเบาหวาน	

มหาวิทยาลัย	Texus	Health	Science	Center	at	Antonio	ผู้ที่ศึกษา

เรือ่งของภาวะ	Insulin	Resistant	เป็นคนชีใ้ห้เหน็ว่า	ความดนัโลหติสงู	

ไขมันในเลือดสูง	 เบาหวาน	 และความอ้วนของคนไข้	 เป็นเพียง

ภูเขาน�้าแข็งที่โผล่ขึ้นเหนือน�้าเท่านั้น	แต่รากของมันที่เป็นสาเหตุอยู่ใต้

น�้าที่เรามองไม่เห็นคือ	ภาวะอินซูลินในเลือดสูง	 (Hyperinsulinemia)	

ซึ่งถูกบดบังไว้ท�าให้เราเข้าใจผิด	 ท�าให้เราเห็นเฉพาะภาพภายนอก 

ซึ่งต่อมา	ศาสตราจารย์	Gerald	Reaven	แห่งมหาวิทยาลัย	Stanford	

ซึ่งเป็นผู้ที่ศึกษาเกี่ยวกับ	Metabolic	effect	ของอินซูลิน	เขารายงาน
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ในปี	ค.ศ.	1988	ในวารสาร	Diabetes3	เขาเรียกมันว่า	Syndrome	X	

ซึ่งเป็นกลุ่มอาการท่ีประกอบไปด้วย	 ไขมัน	 VLDL	 สูงและ	 HDL	 ต�่า, 

insulin	 resistance,	 hyperinsulinemia,	 hyperglycemia, 

hypertension	 เขากล่าวว่า	 ทุกอย่างมันเกิดขึ้นจากภาวะอินซูลินใน

เลือดสูง	 (Hyperinsulinemia)	 และภาวะดื้อต่ออินซูลิน	 (Insulin 

Resistance)	ทั้งสิ้น

	 ดังนั้นเรื่องอินซูลินจึงเป็นหัวใจส�าคัญของโรคเรื้อรังเหล่านี ้

เมื่อเรารับประทานอาหารคาร์โบไฮเดรตเข้าไป	 มันจะย่อยสลายเป็น

กลูโคสดูดซึมเข้าไปในกระแสเลือด	 น�้าตาลกลูโคสในกระแสเลือดจะ

กระตุ้นให้มีการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินออกมาเพื่อพากลูโคสเข้าสู่เซลล	์

เซลล์ก็จะน�าไปใช้เป็นพลังงาน	 ระดับน�้าตาลในเลือดก็จะลดต�่าลง 

ในกรณีที่ระดับน�้าตาลในเลือดต�่าลง	 ก็จะไปกระตุ้นให้ร่างกายหลั่ง

ฮอร์โมนอีกตวัหนึง่	คอื	กลคูากอน	(Glucagon)	ซึง่มันจะท�าหน้าท่ีสลาย

กลูโคสที่ร่างกายเก็บเอาไว้ในเซลล์ตับ	 เซลล์กล้ามเนื้อ	 เป็นต้น	 ระดับ

น�้าตาลในเลือดก็จะสูงขึ้น	 นี่เป็นกลไกการควบคุมให้ระดับน�้าตาลใน

เลือดอยู่ในภาวะปกติ

อินซูลินกับโรคอ้วน4,5,6

	 ถ้าเรากินน�้าตาลเข้าไปมาก	 น�้าตาลส่วนหนึ่งจะถูกน�าไปใช้เป็น

พลังงานที่เซลล์สมอง	เซลล์กล้ามเนื้อ	ในเซลล์ต่าง	ๆ	ของร่างกาย	ส่วน

หนึ่งเก็บไว้ใช้ในเวลาจ�าเป็นในตับประมาณ	80	กรัม	เก็บไว้ในกล้ามเนื้อ
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ประมาณ	400	กรัม	ส่วนหนึ่งเมื่อเข้าไปในเซลล์ตับมันจะเปลี่ยนแปลง

เป็น	pyruvate	แล้วเข้าไปใน	Mitochondria	แล้วเปลีย่นเป็น	Acetyl-Co	

A	แล้วผ่าน	TCA	cycle	เปล่ียนเป็นพลังงานในรปูของ	ATP	เกบ็ไว้ในตบั	

Pyruvate	 ส ่วนหนึ่ ง ใน	 Mitochondr ia	 จะกลับเข ้ามาใน	

Cytoplasmในรูปของ	Citrate	ผ่าน	Citrate	Shuttle	system	ซึ่งเป็น

ขบวนการสร้างไขมันขึ้นใหม่	 (De	novo	 lipogenesis)	 จาก	Citrate	

เป็น	Free	Fatty	acid	ซึ่งมันจะจับกับ	apolipoprotein	B	(Apo	B)	

สร้างเป็น	VLDL	(ซึ่งส่วนประกอบของมันส่วนใหญ่เป็นไตรกลีเซอไรด์)	

ปล่อยออกมาในกระแสเลือด	ซึง่เมือ่	VLDL	ตวันีป้ล่อยไตรกลเีซอไรด์ให้

เซลล์ไปใช้เป็นพลังงานแล้วตัวมันก็กลายเป็น	LDL	ซึ่งเป็นตัวก่อปัญหา

ในเรือ่งโรคอ้วน	โรคหวัใจ	ดงันัน้จะเหน็ว่า	ถ้าเรากนิแป้งและน�า้ตาลมาก

เกินไป	มันก็จะถูกน�าไปสร้างไตรกลีเซอไรด์มากตามไปด้วย	และเก็บไว้

ในเซลล์ไขมนัเราก็จะอ้วน	นอกจากนัน้ตามทีไ่ด้อธบิายในตอนที	่2	เรือ่ง

น�า้ตาล	เราจะพบว่าอนิซูลนิยงัท�าหน้าทีส่ร้างโคเลสเตอรอลโดยผ่านทาง	

HMGCoA	ดังนั้นการกินอาหารแป้ง	น�้าตาลมาก	จึงท�าให้มีการสร้างทั้ง

โคเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์	ไตรกลีเซอไรด์สะสมอยู่ใน	Fat	cell	

มากขึ้น	ๆ	เราก็อ้วนขึ้น

	 นอกจากนั้นอินซูลินยังท�าหน้าที่สะสมไขมันในเซลล์ไขมัน	และ

ป้องกันไม่ให้มีการเผาผลาญพลังงานจากเซลล์ไขมัน	 ทางหนึ่งก็คือ

อินซูลินไปยับยั้ง	 Carnitine	 ซึ่งท�าหน้าที่ในการควบคุมการใช้	 Fatty	

acid	 ในเซลล์ให้เป็นพลังงาน	 ดังน้ันถ้าระดับอินซูลินสูงมันก็จะมีการ
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สะสมไขมันในเซลล์ไขมันมากขึ้นเราก็อ้วนขึ้น	 ในเซลล์ไขมันเป็นที่เก็บ

ของไขมนั	บนผวิเซลล์มเีอน็ไซด์	2	ชนดิ	ตวัหนึง่คอื	Lipoprotein	Lipase	

เป็นตวัพากรดไขมนัเข้าเซลล์และสะสมเอาไว้	อกีตวัหนึง่คอื	Hormone	

sensitive	Lipase	ท�าหน้าทีป่ล่อยกรดไขมนัออกมาในกระแสเลือดเพือ่

ใช้เป็นพลังงาน	อินซูลินกระตุ้นการท�างานของ	Lipoprotein	Lipase	

ท�าให้เกิดการสะสมไขมัน	ส่วนฮอร์โมนกลูคากอนจะยับยั้งเอ็นไซด์ตัวนี้	

ดงันัน้คนทีก่นิอาหาร	Low	fat	ซึง่กต้็องกนิคาร์โบไฮเดรตมากเพือ่ให้ได้

พลงังานเพยีงพอ	อินซลูนิกจ็ะออกมามาก	มนักจ็ะท�าหน้าทีส่ะสมไขมนั	

เรากจ็ะลดน�า้หนกัไม่ได้	ถ้ากนิ	Low	Carb	น�า้หนกักจ็ะลดลงได้มาก	คน

ที่กิน	Low	fat	ถ้าจะลดน�้าหนักได้ก็ต้องกินทั้งคาร์โบไฮเดรตและไขมัน

ให้น้อยลง	ซึ่งก็จะท�าให้ไม่มีแรง	อ่อนเพลียเพราะพลังงานไม่พอ

	 ในภาวะดื้อต่ออินซูลิน	 (Insulin	Resistance)	 เซลล์ไม่ยอมให้

น�้าตาลเข้าไปในเซลล์	 ระดับน�้าตาลในเลือดก็สูงขึ้นด้วย	 ตับอ่อนก็หลั่ง

อินซูลินออกมามากขึ้นเพื่อลดระดับน�้าตาลลง	 จนถึงจุดหนึ่งตับอ่อนก็

จะล้า	นัน่คอืเราเป็นเบาหวานชนดิที	่2	ชดัเจนแล้ว	ในภาวะนีท้ัง้น�า้ตาล

ในเลอืดก็สูง	อนิซลูนิกส็งู	โคเลสเตอรอลและไตรกลเีซอไรด์กส็งู	โรคอ้วน	

ความดันสูง	 โรคหัวใจก็ตามมา	 นี่เป็นที่มาของสี่สหาย	 ซึ่งมันมาจากที่

เดียวกนั	คอื	อนิซลูนิท่ีสงูขึน้นัน่เอง	ซึง่มนัเกดิมาจากการกนิอาหารแป้ง

น�้าตาลมากเกินไป	นอกจากกรรมพันธุ์	การขาดการออกก�าลังกายและ

ความเครียดซึ่งเข้ามาซ�้าเติมเข้าไปอีก
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	 อาหาร	low	carb	ช่วยให้ลดน�า้หนกัลงได้ด	ีเพราะมันจะกระตุน้

ให้หลั่งกลูคากอน	 ซึ่งมันจะปลดปล่อยกรดไขมันจากเซลล์ไขมันและ 

เผาผลาญเป็นพลงังาน	นอกจากนัน้เมือ่ไม่มอิีนซูลนิทีค่อยยบัยัง้	Carnitine	

ซึ่งเป็นตัวท�าให้เกิดการใช้พลังงานจากไขมันในเซลล์กล้ามเนื้อ	 ก็จะมี

การใช้ไขมันเผาผลาญเป็นพลังงานในเซลล์ได้เต็มที่	 และอาหาร	 Low	

carb	ยังกระตุ้นฮอร์โมน	 sensitive	 lipase	ซึ่งท�าหน้าที่ปล่อยกรดไข

มันจากเซลล์ไขมันเพื่อใช้เป็นพลังงาน

อินซูลินกับโรคหัวใจ6

	 อินซูลินท�าให้ผนังหลอดเลือดแข็ง	 หนาตัวขึ้น	 ดังที่ได้กล่าวมา

แต่ต้นแล้วว่า	อินซูลินท�าให้	LDL-C	สูงขึ้น	LDL	ตัวนี้เป็น	small	dense	

particle	เมื่อมันถูก	oxidized	และถูก	macrophage	จับไว้กลายเป็น	

foamed	 cell	 ซึ่งเมื่อมันจับกันเป็นกลุ่มเกาะที่ผนังหลอดเลือดและมี	

fatty	 Streak	 มาจับรวมกันเข้าก็จะสร้างเป็น	 Plaque	 ขึ้นท�าให้อุด 

หลอดเลือด	เราจึงเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตัน	LDL	โดนท�าลายโดย

ขบวนการ	oxidation	โดยมันถูก	reactive	oxygen	species	ซึ่งเป็น

อนุมูลอิสระจับไว้	หรือ	เกิดจากขบวนการ	Glycation	โดย	LDL	จับกับ

โมเลกุลของน�้าตาลเกิด	 Advanced	 GLycolated	 end-products	

(AGEs)	 ซึ่งท�าให้ผนังเส้นเลือดแข็งตัว5	 อินซูลินนอกจากจะน�าน�้าตาล

และไขมนัเขา้สะสมในเซลล์แล้ว	มนัยังชว่ยให้แมกนีเซียมเข้าไปในเซลล์

ของกล้ามเนื้อหัวใจด้วย	 ในภาวะดื้อต่ออินซูลินแมกนีเซียมไม่สามารถ
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เข้าไปได้	 ท�าให้ระดับของแมกนีเซียมในกล้ามเนื้อหัวใจลดต�่าลง	 ท�าให้

กล้ามเนื้อหัวใจท�างานไม่ปกติ	 กล้ามเนื้ออ่อนแรง	 หัวใจเต้นไม่เป็น

จังหวะ5

	 อาหาร	 Low	 carb	 ซึ่งคาร์โบไฮเดรตต�่ากว่า	 50	 กรัมต่อวัน 

จะท�าให้ระดับอินซูลินต�่ามาก	 เป็นกลไกท่ีส�าคัญมาก	 อาหารชนิดน้ีมี

ลักษณะเด่นคือ	มันช่วยให้ไตรกลีเซอไรด์ลดลงอย่างชัดเจน	และ	HDL	

สูงขึ้น	 ซึ่งช่วยป้องกันการเกิดโรคหัวใจท่ีส�าคัญ	 J	Micheal	 Gaziano	

อายุรแพทย์ด้านหัวใจ	แห่ง	Brigham	and	Women	Hospital	และ

มหาวิทยาลัย	Havard	ได้ศึกษาพบว่า	ตัวบ่งชี้ของโรคหัวใจที่ดีที่สุด	คือ	

อตัราส่วนของไตรกลเีซอไรด์ต่อ	HDL	ไม่ควรเกิน2	จะดี	ถ้าไตรกลีเซอไรด์

สูง	 HDL	 ต�่า	 จะมีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจมากกว่าไตรกลีเซอไรด์ต�่าแต่	

HDL	สูงถึง	16	เท่า	นอกจากนั้น	อาหาร	low	carb	ที่กินไขมันอิ่มตัว	

ท�าให้เกิด	LDL	เป็นชนิด	LDL-A	type	ซึ่งมีโมเลกุลขนาดใหญ่	ไม่ท�าให้

เกิด	Plaque	ไม่ใช่	LDL-B	Type	ซึ่งเป็น	small	dense	LDL	ซึ่งเป็น

ตัวท�าให้เกิด	Plaque	Formation7

อินซูลินกับความดันโลหิตสูง5,6

	 อินซูลินท�าให้ความดันโลหิตสูงได้	 3	 ทาง	 คือ	 หนึ่ง	 ท�าให้เกิด	

Fluid	 retention	 โดยออกฤทธิ์ท�าให้มีการดูดกลับโซเดียมที่ไต	 สอง	

ท�าให้ผนงัเส้นเลอืดมกีล้ามเนือ้หนาขึน้	รขูองหลอดเลอืดตบีแคบลง	สาม	

ออกฤทธิก์ระตุ้นระบบประสาทท�าให้มกีารหลัง่	norepinephrine	ท�าให้
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เส้นเลอืดหดตวั	อาหาร	low	carb	มคีาร์โบไฮเดรตต�า่กจ็ะกระตุน้ให้ตบั

อ่อนหลั่งอินซูลินออกมาน้อยจึงลดความดันลงได้

อินซูลินกับเบาหวาน5,6

	 เมื่อเรากินอาหารมากเกินไป	โดยเฉพาะแป้ง	น�้าตาล	และขาด

การออกก�าลงักาย	พลงังานส่วนเกนิจะถกูเกบ็ไว้ในรปูของเนือ้เยือ่ไขมัน	

เป็นไขมนัใต้ผวิหนงักบัไขมนัในช่องท้อง	ในรอบ	ๆ 	ตบั	ไขมันหลงัช่องท้อง	

ไขมันในช่องท้องจะต่างจากไขมันใต้ผิวหนัง	 มันมีความสามารถในการ

หลั่งกรดไขมันอิสระ	 (free	 fatty	 acid)	 และสารเคมีที่เรียกว่า 

adipocytokines	เช่น	Adiponectines,	IL-6,	TNF-alpha,	Resistin,	

PAI-1,	Angiotensinogen,	C-reactive	protein	เป็นต้น	ซึ่งท�าให้เกิด

การเสียสมดุลในการท�างานของร่างกายตามมา	 ท�าให้เกิดเบาหวาน	

ความดนัโลหติสูง	ภาวะดือ้ต่ออินซูลิน	เกดิล่ิมเลอืดอดุตนัและการอักเสบ

ในหลอดเลือด8

	 กรดไขมันอิสระที่หลั่งจากไขมันในช่องท้องท�าให้เกิดความผิด

ปกติที่ส�าคัญ	คือ	ภาวะดื้อต่ออินซูลิน	อวัยวะที่ได้รับผลกระทบคือ	ตับ	

กล้ามเนื้อ	ตับอ่อน	และหลอดเลือด	ภาวะดื้อต่ออินซูลินท�าให้ตับสร้าง

และหล่ังน�้าตาลเข้ามาในกระแสเลือดมากขึ้น	 กล้ามเนื้อจะมีความ

สามารถน�าน�้าตาลไปใช้ได้น้อยลง	 ผลตามมาก็คือน�้าตาลในเลือดจะสูง 

ถ้าเหตุการณ์เป็นแบบนี้ไปนาน	 ๆ	 ตับอ่อนก็จะล้าและสร้างอินซูลิน 

น้อยลง	เมือ่อินซลูนิไม่พอเรากจ็ะเป็นเบาหวานชนดิที	่2	อาหาร	low	carb	
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ช่วยลดระดบัน�า้ตาลลง	ท�าให้ลดระดบัอินซูลนิลงด้วย	ท�าให้เซลล์ต่าง	ๆ 	

ไวต่ออินซูลินมากขึ้น	กระบวนการท�างานของร่างกายกลับมาเป็นปกติ	

มันจึงแก้ไขภาวะดื้อต่ออินซูลินและเบาหวานได้ดี

	 ถ้าเราดูจากความเป็นมาของอาหารพร่องแป้ง	(Low	Carb	Diet)	

เราจะพบว่าในระยะแรกอาหารชนิดนี้ถูกน�ามาใช้เพื่อลดความอ้วน	

แพทย์สังเกตว่าถ้าเราให้คนไข้เปลี่ยนรูปแบบของอาหาร	 โดยให้คนไข้

โรคอ้วนกินเนื้อสัตว์และไขมันเป็นหลัก	แล้วจ�ากัดอาหารพวกข้าว	แป้ง	

น�้าตาล	น�้าหนักคนไข้จะค่อย	ๆ 	ลดลงตามล�าดับ	การศึกษาต่อมาพบว่า	

โรคเรือ้รงั	เช่น	โรคอ้วน	โรคเบาหวาน	โรคหัวใจ	โรคความดนั	มันมีต้นตอ

จากการกินแป้งและน�้าตาลมากเกินไปท�าให้	 metabolism	 ของ

คาร์โบไฮเดรต	ไขมนั	โปรตนีผิดปกตไิป	อนิซลูนิท�างานผดิปกต	ิเกดิภาวะ

ด้ือต่ออินซูลิน	 ดังนั้นแพทย์จึงพยายามลดอินซูลินลง	 โดยการจ�ากัด

อาหารแป้งและน�้าตาล	จนพบว่า	อาหารพร่องแป้ง	(Low	carb	Diet)	

ที่มีคาร์โบไฮเดรตประมาณวันละ	20-50	กรัม	จะมีผลดีดังนี้	คือ

	 1)	 ช่วยลดน�้าหนักได้ดีกว่าอาหารไขมันต�่า	 แม้ว่าเราจะกิน 

	 	 อาหารพร่องแป้งโดยไม่จ�ากัดจ�านวน9   

	 2)	 ช่วยลดความดันได้อย่างมีนัยส�าคัญ10,11

	 3)	 ช่วยควบคุมระดับน�้าตาลในคนไข้เบาหวานได้ดีกว่าอาหาร 

	 	 ไขมันต�่า12,13,14,15

	 4)	 ช่วยเพิ่ม	HDL,16,17
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	 5)	 ช่วยลดไตรกลีเซอไรด์ได้มากกว่า	Low	fat	Diet18,19,20

	 6)	 ช่วยเปลี่ยน	 LDL-C	 แบบ	 small	 dense	 LDL	 ซึ่งเส่ียง 

	 	 ต่อโรคหัวใจ	เป็น	Large	LDL	ซึ่งไม่เสี่ยงต่อโรคหัวใจ20,21

	 7)	 รปูแบบของอาหารพร่องแป้งปฏบัิตติามได้ง่าย	ไม่ต้องมีการ 

	 	 จ�ากัดพลังงาน	และไม่รู้สึกหิวตลอดเวลา22,23

	 เราจะเห็นว่า	 พอลดแป้งน�้าตาลลงให้มาก	 แล้วเปลี่ยนมาใช้

พลังงานจากไขมันเป็นหลัก	 ทุกตัวบ่งชี้ก็กลับมาเป็นปกติ	 เราลอง

พิจารณาตัวชี้วัดไปที่ละตัวดังนี้

ไตรกลีเซอไรด์ (Triglycerides)

	 ไตรกลีเซอไรด์	 เป็นไขมันหลักท่ีละลายอยู ่ในกระแสเลือด 

ซึ่งร่างกายของเราจะน�าไปใช้เป็นพลังงาน	 ระดับไตรกลีเซอไรด์สูงเป็น

ลักษณะของ	metabolic	syndrome	เป็นตัวบ่งชีข้องโรคหัวใจทีส่�าคญั	

ลักษณะเด่นของอาหาร	Low	carb	ก็คือ	ไตรกลีเซอไรด์จะลดลง	เราดู

ได้จากงานวจิยัทีม่ชีือ่เสยีงของโลกใน	การลดลงของไตรกลเีซอไรด์ลดลง

ทั้งระดับ	fasting	และ	Post	prandial	และการลดลงเกิดขึ้นทั้งในราย

ที่น�้าหนักลดลงและน�้าหนักไม่ลดลง24,25,26
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HDL-Cholesterol

	 ระดับ	 HDL-C	 ที่เพิ่มขึ้นเป็นเครื่องชี้ของสุขภาพดีส�าหรับ 

โรคหวัใจ	การปรบัเปลีย่นวถิชีวีติ	เช่น	การออกก�าลงักาย	การลดน�า้หนกั	

มักจะเป็นค�าแนะน�าเพื่อให้	 HDL	 เพิ่มขึ้น	 แต่มันเพิ่มขึ้นได้เล็กน้อย 

เม่ือเทยีบกบัการกนิอาหาร	Low-Carb27	ผลอนันีเ้กดิขึน้อย่างชดัเจนทัง้

ชายและหญิง28	 ไขมันอิ่มตัวและโคเลสเตอรอลเป็นสารอาหาร 

ท่ีส�าคัญที่ท�าให้	 HDLสูงขึ้น	 และพบว่าการจ�ากัดอาหารคาร์โบไฮเดรต

และใช้ไขมันแทนเป็นวิธีการที่ท�าให้	HDLเพิ่มขึ้นได้ชัดเจน	

LDL-Cholesterol

	 ถ้าเราดูการศึกษาโดยใช้อาหาร	 Low	 Fat	 จะลด	 LDL	 ลงได้

มากกว่าอาหาร	low	Carb	การใช้ยาลดไขมันก็ต้องการลด	LDL	ลง	แต่

การลด	LDL	ก็ไม่ได้ลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจ29	เนื่องจาก	อาหาร	low	

fat	จะท�าให้ไตรกลีเซอไรด์สูงขึ้น	และ	HDL	ลดลง	ซึ่งเสี่ยงต่อโรคหัวใจ

มากกว่า	LDL	มีขนาด	2	แบบคือ	Small	dense	และ	large	particle	

อาหาร	low	fat	ลด	total	LDL	ลง	แต่ส่วนของ	Small	dense	เพิ่มขึ้น	

ซึ่งเสี่ยงต่อโรคหัวใจ	ส่วนอาหาร	Low	carb	จะช่วยเพิ่มส่วนของ	large	

particle30,31	ซึ่งไม่เสี่ยงต่อโรคหัวใจ	มีการศึกษาชัดเจนแล้วว่า	อาหาร

คาร์โบไฮเดรตสูงท�าให้	 small	dense	LDL	เพิ่มขึ้น	น�าไปสู่	Arterial	

Plaque	ดงันัน้การจ�ากดั	อาหารคาร์โบไฮเดรตแล้วใช้ไขมนัแทนจงึช่วย

ลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจได้32
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การอักเสบ (Inflammation)

	 การอกัเสบเป็นกลไกส�าคัญท่ีท�าให้เกดิโรคเรือ้รงั	การกนิอาหาร

คาร์โบไฮเดรตมากเกนิไป	ไขมนั	ทรานซ์ท�าให้เกดิการอกัเสบในร่างกาย	

ซึง่เราพบว่าในการกนิอาหารคาร์โบไฮเดรตมาก	1	ม้ือ	กส็ามารตรวจพบ

ตวับ่งชีข้องการอกัเสบ	เช่น	CRP	ได้ในกระแสเลอืด33	เราพบว่าถ้าให้กนิ

อาหาร	Low	carb	แล้วเจาะเลือดดู	ตัวบ่งชี้นี้จะลดลงถึงหนึ่งในสาม34	

การศึกษาในคนไข้	metabolic	 syndrome	โดยเปรียบเทียบระหว่าง

อาหาร	Low	Fat	และอาหาร	Low	Carb	พบว่า	กลุ่มที่กินอาหาร	Low	

Carb	จะมตัีวช้ีวัดระดบัการอกัเสบต่าง	ๆ 	ลดลงมากกว่ากลุม่ทีก่นิอาหาร	

Low	 Fat35,36	 มีการศึกษาถึงคุณสมบัติการต้านการอักเสบของน�้ามัน 

โอเมก้า	3	(DHA	และ	EPA)	ในเซลล์เพาะเลี้ยง	ในสัตว์	ในคน	ซึ่งพบว่า

มีประโยชน์ในการป้องกันโรคหัวใจและเบาหวาน37	 ดังนั้นน�้ามันปลา 

(Fish	oil)	จึงถูกน�ามาใช้ในการป้องกันโรคอย่างแพร่หลาย38
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ตอนที่ 5 แนวทางปฏิบัติในการใช้อาหารพร่องแป้งบ�าบัดโรค

	 อาหารพร่องแป้งสามารถน�ามาใช้รักษาโรคเร้ือรังต่าง	 ๆ	 ได้ดี	 

โรคอ้วน	โรคเบาหวาน	วิธีการท�าได้โดยการจ�ากัดอาหารคาร์โบไฮเดรต

ให้น้อยลง	เพือ่ให้ร่างกายหลัง่ฮอร์โมนอนิซลูนิออกมาให้น้อย	เพราะเรา

ได้เรียนรู้ในบทก่อน	ๆ 	แล้วว่าอินซูลินเป็นตัวสร้างปัญหาต่าง	ๆ 	ตามมา

อย่างมากมาย	 เมื่อเราลดแป้งน�้าตาลลงให้มาก	 ร่างกายจะใช้พลังงาน

จากไขมันและโปรตีนแทน	จะมีการสร้างสารคีโตน	(Ketone	bodies)	

ออกมา	สารคีโตนเป็นพลงังานทีม่ปีระโยชน์ต่อร่างกาย	โดยเฉพาะสมอง	

เซลล์สมองสามารถใช้คีโตนแทนกลูโคสได้ดี	 อาหารชนิดนี้จึงมีผลดีใน

การบ�าบัดโรคลมชัก	โรคสมองเสื่อม	และโรคเรื้อรังต่าง	ๆ	เราสามารถ

รับประทานอาหารพร่องแป้งได้โดย1,2,3

	 1)	จ�ากัดอาหารแป้งและน�้าตาลวันละไม่เกิน	50-100	กรัม	โดย

งด	ข้าว	แป้ง	น�้าตาล	คาร์โบไฮเดรตเล็กน้อยจะได้จากผัก	ผลไม้	และถั่ว	

พลังงานส่วนใหญ่ได้มาจากไขมัน	อย่ากลัวไขมันอิ่มตัว	เนื้อสัตว์	ไข่	นม	

เนย	ซึ่งเป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย

	 2)	รับประทานอาหารโปรตีน	เนื้อสัตว์ต่าง	ๆ	เช่น	เนื้อวัว	หมู	

ปลา	ไก่	ไข่	อาหารทะเล	และถ่ัว	ประมาณ	1.5-2.0	กรมัต่อกโิลกรมัต่อวนั	

ขึ้นกับน�้าหนักตัว	 ในคนน�้าหนักตัว	 60	 กก.	 รับประทานประมาณ 

90-120	กรัมต่อวัน
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	 3)	 	 ในการประกอบอาหาร	 ใช้น�้ามันอิ่มตัวจากสัตว์และพืชน�า

มาใช้บรโิภคได้	เช่น	น�า้มนัหม	ูน�า้มนัมะพร้าว	น�า้มนัปาล์ม	น�า้มนัร�าข้าว	

เป็นต้น	และ/หรือ	ไขมนัอ่ิมตวัเชิงเดีย่ว	เช่น	น�า้มันมะกอก	น�า้มันคาโนล่า	

น�า้มนัอโวคาโด	เป็นต้น	หลกีเลีย่งน�า้มนัถัว่เหลอืง	น�า้มนัข้าวโพด	น�า้มนั

ทานตะวัน	นอกจากนั้นเพิ่มน�้ามันมะพร้าวสกัดเย็น	รับประทานครั้งละ	

1-2	ช้อนโต๊ะ	ร่วมกับอาหาร	วันละ	2-3	มื้อ	

	 4)	 รับประทานผักได้เท่าที่ต้องการ	 อย่างน้อยวันละ	 1	 จาน	

(ประมาณ	8-10	ทัพพี)	 เป็นผักสด	ผักต้ม	ผัดผักก็ได้	หลีกเลี่ยงผักที่มี

แป้งมาก	 เช่น	 มัน	 เผือก	 มันฝรั่ง	 แครอท	ฟักทอง	 ข้าวโพด	 งดผลไม้ 

รสหวานทุกชนิด	เช่น	ส้ม	องุ่น	กล้วยสุก	แอปเปิ้ล	มะม่วงสุก	เป็นต้น	

ระยะที่	2	และ	3	สามารถเพิ่มผลไม้ที่รสไม่หวานได้บ้าง

	 5)	 ถ้ามีข้อสงสัยว่าจะกินแป้งน�้าตาลเท่าไหร่	 ให้กินน้อยเข้าไว้	

ถ้ามีข้อสงสัยว่าจะกินไขมันเท่าไหร่	ให้กินมากเข้าไว้

	 6)	อาหารที่ต้องงดเว้น	คือ	ขนมหวานที่ผลิตโดยขบวนการทาง

อุตสาหกรรม	 เช่น	 เค้ก	คุกกี้	 เนยเทียม	ขนมปังชนิดต่าง	ๆ	และขนม

หวานชนิดต่าง	ๆ	ในร้านเบอเกอรี่	ผลิตภัณฑ์ข้าว	ธัญพืชต่าง	ๆ	บรรจุ

หีบห่อส�าเร็จ	วางขายตามร้านสะดวกซื้อ

	 7)	งดเครื่องดื่มที่มีน�้าตาลผสม	เช่น	น�้าอัดลม	น�้าผลไม้	ชาเขียว	

น�้าโซดาท่ีมีน�้าตาลผสมอยู ่ด้วย	 งดเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด 

รบัประทานกาแฟได้บ้าง	1-2	แก้วต่อวนั	ใช้น�า้ตาลเทียมเลก็น้อย	(1-2	ซอง)	

ชาเขียวให้ใช้ใบชา	 (Chinese	 green	 tree)	 ชงเอง	 งดแบบบรรจุขวด

ส�าเร็จรูป
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	 เราสามารถจะจดัชนดิของอาหารได้เองตามความเหมาะสมของ

แต่ละบุคคล	ไม่จ�าเป็นต้องเป็นแบบเดียวกัน	นพ.ดร.วิศาล	เยาวพงศ์ศิริ	

ผูเ้ช่ียวชาญอาหารพร่องแป้ง	ได้แนะน�าสูตรอาหารพร่องแป้งแบบไทย	ๆ	

ไว้4	ดังนี้

อาหารที่รับประทานได้ ประกอบด้วยอาหารหลัก ๆ ดังนี้

	 1)	เนื้อสัตว์ได้ทุกชนิด	เนื้อ	หมู	ไก่	กุ้ง	ปู	ปลา	เนื้อติดมันบ้างจะ

นุ่มน่ากิน

	 2)	เต้าหู้ก้อน	เต้าหู้หลอด	และฟองเต้าหู้	(แต่น�้าเต้าหู้ใส่น�้าตาล

เป็นของห้าม)

	 3)	ผักก้าน	ผักใบ	ฟักขาว	(ฟักจีน)	แตงกวา	ฯลฯ	และอนุโลมให้

ใช้มะละกอดิบท�าส้มต�า

	 4)	พริก	เครื่องเทศ	ใบมะกรูด	สะระแหน่	หอม	ผักชี	มะนาว

	 5)	เครื่องปรุงที่มีน�้าตาลน้อย	เช่น	ซีอิ้ว	น�้าปลา	เต้าเจี้ยว

	 6)	น�้าจิ้มและน�้าสลัดที่ไม่มีน�้าตาล	เช่น	พริกน�้าปลามะนาว

	 7)	อาหารสามารถท�าให้สกุได้ทุกวธิไีม่ว่า	ต้ม	ตุน๋	อบ	นึง่	ป้ิง	ย่าง	

รวมทอดในน�้ามัน

	 8)	 ซุป(น�้าแกง)	 ต้มกระดูก	 ซุปหางวัว	 ซุปโครงไก่	 ต้มฟัก 

มะนาวดอง

	 9)	 เครื่องดื่มที่ไม่มีน�้าตาล	 เช่น	 น�้าเปล่า	 น�้าโซดา	 โค้กซีโร่ 

เป๊ปซี่	แมกซ์
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	 10)	อาหารจากแหล่งสะดวกซื้อ	เช่น	แฮม	ไส้กรอก	(ที่ไร้แป้ง)	

เนยแข็ง	(cheese)	ไก่ทอดหาดใหญ่

	 11)	อาหารท่ีมโีปรตนีและไขมนัไม่ท�าให้ระดบัน�า้ตาลในเลอืดสงูขึน้	

อาหารที่มีไขมันบ้างท�าให้อาหารอร่อย	 น่ากิน	 ทั้งกินโปรตีนและไขมัน

เพิ่มจะช่วยให้อิ่มเร็วและอิ่มนาน

อาหารที่ควรหลีกเลี่ยง มีดังต่อไป นี้

	 1)	ข้าว	ก๋วยเตี๋ยว	บะหมี่	รวมข้าวกล้อง	วุ้นเส้น	ลูกเดือย	และ

ธัญพืชทุกชนิด	

	 2)	ขนมปัง	เบอเกอรี่	ขนมหวานทุกชนิด	รวมขนมปังโฮลวีท

	 3)	ผลไม้ทุกชนิดทั้งหวานและไม่หวาน	(ฝรั่งก็มีแป้งมาก)

	 4)	พืชผักที่มีแป้งและน�้าตาลสูง	เช่น	มัน	เผือก	ฟักทอง	รวมทั้ง

มะเขือเทศ	หัวไชเท้า	และแครอท

	 5)	น�า้มนัหอย	ซอสปรุงรสทุกประเภททีมี่น�า้ตาล	รวมทัง้ต้มพะโล้

ที่ใส่น�้าตาล

	 6)	เครื่องดื่มทุกชนิดที่มีน�้าตาล	รวมทั้งน�้าผลไม้	น�้ามะเขือเทศ	

นมพร่องมันเนย	และนมจืด

	 7)	ไก่ย่าง	หมูปิ้ง	ระวังบางแห่งมีน�้าตาลปน

	 8)	ซุปก๋วยเตี๋ยว	(มักใส่น�้าตาลกรวด)	อาหารถุง	(มักใส่น�้าตาล)	
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	 ในการปรับเปลี่ยนมากินอาหารจ�ากัดแป ้งและน�้ าตาล 

(Restricted	CHO	Diets)	ส�าหรับรักษาโรคอ้วนและเบาหวาน	ช่วงแรก

เราอาจจะอนโุลมให้กนิอาหารเนือ้มากหน่อยหรอืให้กินจนอิม่	ธรรมชาติ

ของอาหารโปรตีนจะท�าให้อิม่เร็วและนาน	กนิอาหารอย่างอืน่ได้น้อยลง	

(Am	J	Nutr.	2005	;	82	:	41)	นานวันเข้าจะรู้สึกว่ากินเนื้อได้น้อยลง	

เนื้อควรติดมันบ้างเพื่อให้เนื้อนิ่มและมีรสชาติดีกว่า	ไขมันในอาหารจะ

ช่วยกระตุ้นผนังล�าไส้เล็กให้หลั่งสาร	 Cholecystokinin	 (CCK)	 ซึ่ง 

ออกฤทธิท์ีส่มองท�าให้รู้สึกอ่ิม	(Physio	Behav.	2004	;	83	:	617)	ทัง้ช่วย

ให้อิ่มเร็วและอิ่มนานด้วย	ตรงกันข้ามกับสูตรอาหารไขมันต�่า	นอกจาก

จะไม่อร่อย	อิ่มช้า	หิวเร็ว	ท�าให้กินจุบจิบหรือกลับกินอาหารมากขึ้น

บางคนอาจเป็นคนตดิหวาน	หรอืมอีาการเสพตดิน�า้ตาล	(sugar	addiction)	

เมื่อเปล่ียนมากินอาหารท่ีจ�ากัดแป้งและน�้าตาล	 ก็อาจจะเกิดอาการ	

“ลงแดง”	(withdrawal	syndrome)	ซ่ึงมกัจะมีอาการง่วงซมึ	อ่อนเพลยี	

มีความโหยอยากกนิหวาน	บางคนมอีาการเมือ่ยกล้ามเนือ้	อาการมักจะ

เร่ิมในวันที่สอง	 บางคนพบว่าดื่มโค้กซีโร่อาจจะบรรเทาอาการได ้

หากทนไป	2-3	วนั	ร่างกายจะปรับตวัได้และอาการ	“ลงแดง”	จะหายไป

	 ก่อนจะรบัประทานอาหารแบบนี	้เราควรจะชัง่น�า้หนกั	วดัส่วนสงู	

วัดความดัน	 วัดรอบเอว	 เจาะเลือดตรวจดูน�้าตาลในเลือด	 ไขมัน	

โคเลสเตอรอล	ไตรกลีเซอไรด์	LDL,	HDL,	C-reactive	Protein	เพื่อดู

การเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะในคนที่เป ็นโรคอ้วน	 โรคเบาหวาน	
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นพ.แอทคนิส์แนะน�าวธิปีฏบิตัใินการรับประทานอาหารแบบนี	้โดยแบ่ง

ออกเป็น	4	ระยะ1,2	ดังนี้

 ระยะที ่1	Induction	ระยะเริม่ต้น	ให้จ�ากัดอาหารคาร์โบไฮเดรต

เหลือ	20	กรัมต่อวัน	คือ	งดข้าว	แป้งน�้าตาล	กินแต่เนื้อสัตว์	ไข่	นม	เนย	

และผกัใบเขยีว	งดผลไม้	เพือ่ให้ร่างกายใช้อาหารไขมนัและโปรตนีแทน

คาร์โบไฮเดรต	จะท�าให้มกีารสร้างสารคีโตนเกิดขึน้	ซึง่ใช้เวลา	2	สปัดาห์	

ระดับน�้าตาลจะต�่า	อินซูลินจะหลั่งออกมาน้อย	น�้าหนักจะเริ่มลง	

 ระยะท่ี 2	 Ongoing	 weight	 loss	 ระยะนี้ค่อย	 ๆ	 เพิ่ม

คาร์โบไฮเดรตขึ้นทีละเล็กน้อยครั้งละ	5-10	กรัม	จนถึง	50	กรัมต่อวัน	

โดยเพิ่มอาหารพวกถั่ว	ผัก	ผลไม้บ้าง	ช่วงนี้น�้าหนักยังคงลงต่อไป	ระยะ

เวลาแล้วแต่บคุคลว่าจะต้องการให้น�า้หนกัลดลงไปเท่าไหร่	ถ้าเรายงัอยู่

ในระยะนี้น�้าหนักก็จะลดลงไปเรื่อย	ๆ	

 ระยะที ่3	Premaintenance	ระยะนีเ้ราลดน�า้หนกัได้แล้ว	ตรวจดู

การเปลีย่นแปลงในค่าต่าง	ๆ 	ท่ีเราเจาะไว้แต่แรก	ตัง้แต่น�า้หนกั	ความดนั	

ระดับน�้าตาลในเลือด	 ระดับไขมัน	 เราจะพบว่าทุกอย่างดีขึ้นพร้อมกับ

ความรูส้กึแขง็แรง	ไม่อ่อนเพลยี	ไม่เหนือ่ยง่าย	สามารถท�างานท่ีใช้สมอง

ได้ดีข้ึน	นอนหลับได้ลกึและยาวขึน้	อนันีจ้ะเป็นความรูส้กึของคนทีต่ัง้ใจ

ฝึกการกนิอาหารจ�ากดัคาร์โบไฮเดรตท่ีท�าได้ด	ีรกัษาระดบัคาร์โบไฮเดรต

ไม่ให้ข้ึนลงตามเกณฑ์ได้	เมือ่ถงึระยะนีใ้ห้เราค่อย	ๆ 	เพิม่อาหารแป้งและ

น�้าตาลมากขึ้น	 จาก	50	กรัม	ทีละ	 5-10	กรัม	 จนถึงระดับ	 80	กรัม 



กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	
กระทรวงสาธารณสุข

อาหารพร่องแป้ง
(Low Carb Diet)

82

ซึ่งในระยะนี้เราต้องคอยสังเกตว่า	เราเพิ่มเท่าไหร่แล้วน�้าหนักจะไม่ลด

ลงไปอกี	น�า้หนกัยงัคงทีเ่ป็นเดอืน	คาร์โบไฮเดรตระดบันีเ้ป็นระดบัทีเ่รา

ต้องการเพือ่ให้น�า้หนกัคงท่ี	ถ้าน�า้หนกัยงัลง	เรากเ็พิม่ผกัผลไม้เข้าไปอกี

เล็กน้อย	จนน�้าหนักไม่ลงต่อไป

 ระยะท่ี 4	Lifetime	Maintenance	เป็นระยะทีเ่รารักษาน�า้หนกั

ให้คงทีไ่ด้แล้ว	เรากก็นิอาหารในแบบนีไ้ปตลอดชวีติ	ซึง่เราต้องสงัเกตดู

แต่ละบคุคลจะไม่เท่ากนั	โดยการรกัษาระดบัแป้งและน�า้ตาล	โดยทัว่ไป

มักจะอยู่ในระดับ	 50-100	กรัมต่อวัน	บางคนอาจจะได้ถึง	 150	กรัม 

ต่อวัน	โดยน�้าหนักไม่ขึ้น	

	 โดยทั่วไปเราจะใช้วิธีการนี้ในคนท่ีเป็นโรคอ้วน	 หรือคนที่เป็น

เบาหวานที่อ้วนด้วย	คนที่เป็นเบาหวานและอ้วนด้วยพบได้ร้อยละ	60	

แต่ในรายที่เป็นเบาหวานแต่ไม่อ้วนซึ่งมีราวร้อยละ	40	และไม่ต้องการ

ให้น�้าหนักลดลง	เราอาจจะเริ่มที่คาร์โบไฮเดรต	50-100	กรัมต่อวันเลย

ก็ได้ในคนไข้โรคเบาหวาน	ถ้าเราลดแป้งลงมากจะต้องลดยาลงมิฉะนั้น

จะเกิดภาวะน�้าตาลในเลือดต�่าได้	 (Hypoglycemia)	 โดยทั่วไปถ้ากิน

อาหารแป้งน�้าตาลน้อยกว่า	 100	 กรัมลงมา	 มักไม่ต้องใช้ยาเบาหวาน	

หยดุยาได้เลย	แต่ในรายทีร่ะดบัน�า้ตาลในเลอืดยงัสงูอยูบ้่างและต้องการ

ให้มาใกล้เคียงปกติ	การกินยา	Metformil	500	mg.	วันละ	1	เม็ด	เช้า

เย็นก็เพียงพอ5	ยาตัวนี้ช่วยให้เพิ่มความไวต่ออินซูลินที่กล้ามเนื้อ	ยาตัว

นี้ไม่ได้กระตุ้นให้มีการหลั่งอินซูลินในเบาหวานประเภทที่	 2	 เพิ่มขึ้น	

ส�าหรบัคนไข้เบาหวานประเภทท่ี	1	กส็ามารถใช้อาหารชนดินีไ้ด้	แต่ต้อง

อยูใ่นความดแูลของแพทย์ผูเ้ชีย่วชาญ	เพราะจะต้องลดขนาดยาอนิซูลนิ
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ชนดิฉีดให้พอเหมาะ	โดยทัว่ไปสามารถลดยาฉดีลงได้มาก	เหลอืฉดีเพยีง

เล็กน้อยก็อยู่ได้	 ในคนไข้เบาหวานที่กินอาหารคาร์โบไฮเดรตระดับ 

50	-100	กรมั	โดยไม่ได้กนิยา	จะไม่มอีาการน�า้ตาลในเลอืดต�า่	เนือ่งจาก

ร่างกายจะใช้สารคีโตนแทนกลูโคส	 นอกจากนั้นคีโตนยังมีคุณสมบัติ

ท�าให้เราไม่รู้สึกหิวบ่อย

	 ในคนทั่วไปท่ีไม่ได้เป็นโรค	 เราสามารถใช้อาหารประเภทนี้ได้

เพื่อป้องกันโรคและชะลอความชราภาพ	 เนื่องจากอาหารแป้งและ

น�า้ตาลต�า่ช่วยลดการอกัเสบในร่างกาย	และช่วยให้ระดบัไขมนัในเลอืด

ปกติโดยเฉพาะไตรกลีเซอไรด์จะต�่าลง	HDL	จะสูงขึ้น	LDL	จะเป็นแบบ	

Large	 Particle	 ซึ่งไม่เสี่ยงต่อโรคหัวใจ	 ดังนั้นอาหาร	 Low	 carb 

จึงเหมาะกับทุกคน	ดังเช่น	อาหารแบบ	Zoon	Diet	ของ	Barry	Sears	

ลดคาร์โบไฮเดรตลงมาเหลือร้อยละ	40	 โปรตีนและไขมันอย่างละ	30	

ซึ่งอาจจะไม่ลดน�้าหนักแต่ลดการอักเสบและป้องกันโรคหัวใจ	 ซึ่งเขา

เห็นว่าเป็นอาหารที่ปรับให้ใกล้เคียงอาหารของคนอเมริกัน6

ส�าหรบัปัญหาในการรบัประทานอาหารพร่องแป้งทีพ่บบ่อย6,7 ได้แก่

	 1)		อาการคล้ายเป็นไข้หวัด	(Keto	Flu)	มักจะพบในคนไข้ที่เริ่ม

กินอาหารคีโตเจนนิคใน	 2-3	 สัปดาห์แรก	 เกิดขึ้นเนื่องจาก	 เราลด 

คาร์โบไฮเดรทลงเหลอืเลก็น้อยไม่เกนิวันละ	50	กรมัทนัท	ีท�าให้ร่างกาย

ปรบัตัวยงัไม่ได้ในช่วงแรก	เราอาจจะมอีาการปวดหัว	เวยีนหัว	ปวดเม่ือย

เนื้อตัว	อ่อนเพลีย	อารมณ์หงุดหงิดง่าย	เบื่อหน่าย	เป็นต้น		อีกสาเหตุ

หนึ่งคือ	การกินอาหารชนิดนี้ท�าให้เรา	ปัสสาวะบ่อยขึ้นร่างการจะเสีย
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น�้าและเกลือโซเดียมไปมาก	วิธีแก้ก็คือ	ให้ลดข้าว	แป้ง	น�้าตาลลงช้า	ๆ	

ให้เวลาร่างกายปรับตวั	เช่น	กนิข้าวเหลอืครึง่จานต่อมือ้	ไปสกั	1	สปัดาห์	

งดของหวาน	น�้าอัดลม	ผลไม้	 	 แล้วค่อยๆลดลงเหลือ	 1	 ใน	 3	 ไปอีก 

1	สปัดาห์	หลังจากนัน้ค่อยงดข้าว	กนิแต่กบั	กนิผกัให้มากพออย่างน้อย	

1	 จาน	 กินน�้าให้เพียงพอ	 อาจจะเพิ่มเกลือโดยใช้เกลือป่นครึ่งช้อนชา	

ผสมน�้า	1	แก้วกินเช้า-เย็น	บางคนกิน	อาหารคีโตเจนนิค	แต่กินไขมัน

น้อยไป	ร่างกายก็รู้สึกอ่อนเพลีย	พลังงานไม่เพียงพอ	เราต้องกินไขมัน

มื้อละ	1	ช้อนโต๊ะ	ดังที่แนะน�าไว้	(ใช้น�้ามันมะพร้าวหรือน�้ามันมะกอก

ผสมน�้าแกงเล็กน้อย	ก็จะกินได้ง่าย)

										2)		ขาเป็นตะคริว	(Leg	Cramps)	สาเหตุเกิดจาก	การกินอาหาร

ชนิดนี้	อินซูลินจะออกมาน้อย	การดูดกลับเกลือโซเดียมน้อย	จะท�าให้

ปัสสาวะมากขึ้น	ร่างกายเสียเกลือแร่ไปทางปัสสาวะ		เกลือโซเดียมจะ

ถูกขบัออกมากไป	กล้ามเนือ้ก็จะหดเกร็งเป็นตะคริวได้	ผูเ้ขยีนเป็นบ่อย	

วธิแีก้กใ็ห้กนิน�า้ให้เพยีงพอ	กนิเกลอืป่น	ครึง่ช้อนชาผสมน�า้	1	แก้ว	เช้า	เยน็	

เกลอืแร่ทีส่�าคญัอกีตวัหนึง่คอื	แมกนเีซยีม	แมงกานสี	อันนีเ้รากใ็ช้	เมล็ด

พกัทอง	และเมลด็ทานตะวนั	ถัว่อลัมอนด์	กนิวนัละ	1	ช้อนโต๊ะ	นอกจาก

นี้เราใช้	น�้าส้มสายชูหมักจาก	แอปเปิล	 (Apple	cider	vinegar)	ซึ่งมี

โปแตสเซียมมาก		เราใช้	1	ช้อนโต๊ะ	ผสมน�้าครึ่งแก้ว	กินก่อนนอน

	 3)	 อาการท้องผูกพบได้บ่อย	 แก้ไขโดยให้กินน�้าให้เพียงพอ 

กินผักให้มากพอ	ผลไม้ที่มีไฟเบอร์	มาก	เช่น	แอปเปิล	ฝรั่ง	ชมพู่	บ้าง	

เพื่อให้ร่างกายได้รับไฟเบอร์บ้าง	 นมเปรี้ยว	 โยเกิร์ต	 ยาคูลส์	 เป็น
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จลุนิทรย์ีทีม่ปีระโยชน์ช่วยในการย่อยสารอาหารในล�าไส้	ถ้าจ�าเป็นต้อง

ใช้ยาระบายก็ใช้ยาน�้านมแมกนีเซียม	 (Milk	 of	 Magnesia	 ชื่อย่อก	็

MOM)	กิน	2	ช้อนโต๊ะก่อนนอน	ก็ช่วยได้

												คนที่กินอาหารคีโตเจนนิค	ในระยะแรกบางคนอาจจะมีอาหาร

ท้องอืด	แน่นท้องมักจะเป็นกับคนที่กินเนื้อสัตว์มากไป	อันนี้แก้โดยลด

เนื้อสัตว์ลงบ้าง	 เนื้อสัตว์กินวันละ	 60-100	 กรัม	 (ขนาดเท่าฝ่ามือเรา)	

อกีวธิหีนึง่คอื	ใช้น�า้ส้มสายชหูมกัจากแอปเปิล	(Apple	Cider	Vinegar)	

1	ช้อนโต๊ะ	ผสมน�้า	ครึ่งหนึ่งแก้ว	กินหลังอาหาร	ก็ช่วยให้การย่อยดีขึ้น	

ไม่มอีาการแน่นท้อง	แก้ปัญหาเรือ่งกรดไหลย้อนได้ด้วย	นอกจากนัน้ใน

คนที่มีปัญหาสะอึก	ใช้น�้าสมสายชูตัวนี้	ดื่มเข้าไปในล�าคอก็จะหายได้			

										4)	ลมหายใจมีกลิ่น	คล้ายผลไม้สุกงอม	เป็นกลิ่นของสารคีโตน	

ซึง่มันจะออกมาทางลมหายใจ	พบไม่บ่อย	ในเวลาทีเ่รากนิคาร์โบไฮเดรท 

น้อยกว่า	 วันละ	 50	 กรัม	 เม่ือร่างกายใช้ไขมันเป็นพลังงาน	 มันจะให ้

สารคีโตนออกมา	กล่ินมกัจะไม่แรง	ให้ระวงัอนามัยในช่องปาก	แปรงฟัน

ให้ดี	กนิน�า้ให้เพยีงพอ	ถ้ากลิน่ยงัแรงกเ็พิม่คาร์โบไฮเดรทเป็น	70-100	กรมั	

ร่างกายก็จะผลิตคีโตนน้อยลงมาก	กลิ่นก็หายไป	

	 5)	 อาการใจสั่น	 อันนี้เกิดจากการกินอาหารชนิดนี้ท�าให้ 

ปัสสาวะบ่อย	 น�้าออกทางปัสสาวะมาก	 ก็เสียเกลือโซเดียมไปด้วย 

ถ้ากินน�้าไม่เพียงพอ	ปริมาณน�้าในร่างกายก็จะน้อยลงไป	บางครั้งอาจ

จะท�าให้หัวใจเต้นเร็วขึ้น	เราจะรูสึกใจสั่น	อันนี้ก็แก้ไขโดย	กินน�้าให้พอ	

กินเกลือเพิ่ม	ดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น	ในคนไข้ที่เป็นโรคความดัน	ต้องลด
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ยาลง	เนื่องจากเวลาร่างกายขับน�้าและเกลือออก	ความดันจะลดลงเอง		

คนไข้ที่เป็นความดันไม่มาก	ก็งดยาได้	 	ที่เป็นมากก็ลดยาลงบ้าง	อันนี้

ต้องให้แพทย์ช่วยลดยาให้	1	หรือ	2	ขนาน		ถ้าเราไม่ลดยาความดันลง	

ความดันก็จะลงมากไป	หัวใจก็จะเต้นเร็ว		เราจะรู้สึกใจสั่น	อันนี้เป็นข้อ

ที่ต้องระวังในคนไข้ความดันที่กินอาหารคีโตเจนนิค			

	 ในคนไข้เบาหวานก็เช่นกัน	 ต้องลดยาเบาหวานลง	 มิฉะนั้น	

น�้าตาลในเลือดจะต�่าลง	ถ้าต�่ามาก	ก็จะใจสั่น	มือสั่น	เพราะ	เกิดภาวะ

น�า้ตาลในเลือดต�า่(Hypoglycemia)	คนไข้เบาหวานส่วนใหญ่กนิอาหาร

คีโตเจนนคิ	มกัจะไม่ต้องใช้ยาหยดุยาได้เลย	เนือ่งจากเรากินคาร์โบไฮเดรท 

น้อยมาก	 ไม่เกินวันละ	50	กรัม	 ไม่ต้องใช้ยา	 ในรายที่ยังกินข้าว	แป้ง	

น�้าตาล	100	กรัม	ขึ้นไป	มักต้องใช้ยาร่วมด้วย	อันนี้เราอาศัยเจาะเลือด

ตรวจเดอืนละครัง้	หรอืสปัดาห์ละครัง้ในช่วงแรกๆ	กจ็ะสามารถควบคุม

ระดบัน�า้ตาลให้ใกล้เคยีงปกตไิด้	(ให้อยูป่ระมาณ	100-120	มลิลกิรัม/ดล.)

	 6)	กล้ามเนื้ออ่อนแรง	รู้สึกไม่มีแรงในการเล่นกีฬา	หรือท�างาน

ใช้ก�าลงักาย	อันนีจ้ะเป็นในช่วง	1-2	สปัดาห์แรก	เนือ่งจากร่างกายก�าลงั

ปรับตัวในการใช้พลังงานจากไขมัน	 มันจะสร้างสารคีโตนได้เต็มท่ีก็เข้า

สัปดาห์ที่	 3	 ก�าลังจะกลับมาเหมือนเดิม	 หลังจากนั้นร่างกายจะรู้สึก 

แข็งแรงขึ้น	 สามารถเล่นกีฬาได้ทนขึ้น	 โดยเฉพาะนักวิ่งระยะยาว	

เน่ืองจากไขมันให้พลังงานสูงให้กินน�้าและเกลือแร ่ให ้เพียงพอ 

www.youtube.com/low	carb	performance)	ถ้าน�้าและเกลือแร่

น้อยไปกล้ามเนื้อก็อ่อนแรงได้เช่นกัน
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	 7)	ผมร่วง	อาการผมร่วงอาจจะพบได้ในบางคน	จะเป็นชัว่คราว

ในช่วง	3-6	เดือนแรก	แล้วค่อย	ๆ 	กลับมาปกติ	ผมจะแข็งแรงดีกว่าเดิม	

อันนี้เนื่องจากการเปลี่ยนอาหารอย่างรวดเร็ว	อันนี้ก็ไม่ต้องแก้ไขอะไร		

	 8)	ระดับโคเลสเตอรอลในเลือดสูงขึ้นจากเดิม	 คนที่กินอาหาร 

คโีตเจนนคิ	จะมีความเปล่ียนแปลงท่ีชดัเจน	คอื	ไตรกลเีซอร์ไรด์จะลดลง

และ	ไขมันดี	คือ	HDL	จะเพิ่มขึ้น	อันนี้จะพบเหมือนกันทุกคน	ส�าหรับ	

ไขมันเลว	 LDL	 อาจจะขึ้นลงได้เล็กน้อย	 จะเปลี่ยนแปลงไม่มาก 

แต่ข้อส�าคัญคือ	 LDL	 ในคนที่กินอาหารคีโตเจนนิค	 จะเป็นชนิดขนาด

โมเลกุลใหญ่	 ซึ่งไม่เสี่ยงต่อโรคหัวใจ	 ตัวที่เสี่ยงคือ	 ตัวโมเลกุลเล็ก 

หรือ	 small	 densed	 LDL	 จากผลรวมของการเปลี่ยนแปลงอันนี้ 

อาจจะท�าให้	 โคเลสเตอรอลโดยรวมขึ้นบ้างไม่มาก	 จึงไม่ต้องท�าอะไร	

โคเลสเตอรอลไม่ใช่ปัญหา	 มันไม่ใช่สาเหตุของโรคหัวใจ	 ซึ่งผู้เขียนได้

กล่าวในตอนที่แล้ว	ๆ 	มา	ในรายที่กินคีโตเจนนิคแล้ว	โคเลสเตอรอลสูง

กว่า	400	มิลลิกรัม/ดล.หรือ	LDL	สูงกว่า	250	มิลลิกรัม/ดล.	อาจจะมี

ความผิดปกติทางกรรมพันธุ ์ได้	 อันนี้ให้ปรึกษาแพทย์เพื่อตรวจด ู

โดยละเอียดต่อไป		

	 9)	โรคเกาต์ก�าเริบ	อันนีเ้กดิจากการกนิอาหารโปรตนีมากเกนิไป	

ในคนที่เป็นโรคเกาต์อยู่	 อย่าให้อาหารโปรตีนมากเกิน	 1	 กรัม/กก.	

ประมาณ	60-100	กรัม	กะขนาด	1	ฝ่ามือต่อวัน	ก็จะไม่มีปัญหาอะไร		

ส�าหรับคนที่ปกติไม่ได้เป็นโรคเกาต์	 การกินอาหารโปรตีนสูงไม่ได้เป็น

สาเหตุของโรคเกาต์
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	 โดยทั่วไปแล้ว	 การรับประทานอาหารพร่องแป้ง	 มักจะไม่มี

อาการข้างเคียงใด	ๆ	ร่างกายจะปรับตัวได้	นพ.	Atkins	พบว่าในบาง

คนในระยะเริ่มต้น	 ร่างกายอาจจะปรับตัวไม่ได้ดีอาจจะมีอาการ

อ่อนเพลีย	 ไม่มีแรง	 (Fatique)	 ปวดหัวปวดเมื่อยเนื้อตัว	 เหมือนเป็น 

ไข้หวัด	(Low	Carb	Flu)	อาการเหล่านีม้กัจะเกิดขึน้		2-3	วนัแล้วหายไป	

ถ้ายังไม่หายไปอาจจะต้องเพิ่มคาร์โบไฮเดรทขึ้นอีกเล็กน้อย	 เช่น 

เพิ่มเป็น	100	กรัมแล้วค่อย	ๆ	ลดลงเหลอื	50	กรมั	เนือ่งจากถ้าระดบั 

คาร์โบไอเดรทต�่ามาก	 ท�าให้ร่างกายยังไม่ชิน	 ยังปรับตัวไม่ได้บางราย

อาจจะมีอาการท้องผูก	 ก็ให้รับประทานผักให้มาก	 ดื่มน�้าให้เพียงพอ	

บางรายอาจจะมีอาการเป็นตะคริวที่ขา		เนื่องจากในช่วยแรกอาจจะมี

ความไม่สมดลุของเกลอืแร่ในร่างกาย6	 โดยเฉพาะ	Potassium	 เนือ่งจาก 

ในระยะแรกทีเ่รากนิแป้งและน�า้ตาลน้อยมาก	อนิซลูนิก็จะลดต�า่ลงมาก	

ซึ่งไตจะขับน�้าเกลือโซเดียม	 โปแตสเซียม	 ออกไปมาก	 ระดับเกลือแร่

เหล่านี้ในเลือดก็อาจจะลดลงได้	

	 นอกจากนั้น	การรับประทาน	แคลเซียม	วันละ	1	 เม็ด	 (500-

1,000	มิลลิกรัม)	และแมกนีเซียม	วันละ	1	เม็ด	(100-200	มิลลิกรัม)	

กช่็วยได้	ผูเ้ช่ียวชาญบางท่านอาจจะมีการให้วติามินเสรมิ	เช่น	วติามิน	ซี	

วติามนิ	บต่ีาง	ๆ 	วติามนิ	เอ,อ	ีด	ีในรปูของยาเมด็ทีม่ส่ีวนผสมของวติามนิ

หลาย	ๆ	ชนิดหรือบางท่านใช้น�้ามันตับปลาเสริม	ซึ่งจะมีวิตามินเอ	อี	ดี	

อยู่มากก็ได้	 ในระหว่างใช้อาหารพร่องแป้ง	 นพ.	 Atkins	 กล่าวว่า 

ท่านจะใช้วิตามิน	 เกลือแร่	 อาหารเสริมบางตัวรวมทั้ง	 สารต้านอนุมูล

อิสระ	เสริมในคนไข้ของท่านทุกคน1   
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	 	 	 	 	 	 	 	 ในการรับประทานอาหารพร่องแป้งเราควรจะทราบจ�านวน 

คาร์โบไฮเดรทในอาหารที่เรารับประทาน	 ว่ามีคาร์โบไฮเดรทมากน้อย

เพยีงใด		เพือ่ว่า	เราจะได้หลกีเลีย่งพวกทีม่คีาร์โบไฮเดรทสงูเกนิไปหรอื

รับประทานแต่น้อย1

อ้างอิง

1)	Atkins	RC.	Dr.	Atkins	New	Diet	Revolution,New	York,Avon	Books.1992.

2)	Westman	EC,Phinney	SD,Volek	JS.	The	New	Atkins	for	a	New	You.	New	York.	 

	 A	Touchstone	book.2010.

3)	Enig	M,Fallon	S.	Eat	Fat	Lose	Fat.New	York,	A	Plume	Book.2006.

4)	วิศาล	เยาวพงศ์ศิริ,	คนอ้วน	และเบาหวาน	เปลี่ยนอาหารเปลี่ยนชีวิตได้,หนังสือ	เกลียว 

	 เชือกฟั่น	ฉบับที่	สมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช,กันยายน	๒๕๕๗.

5)	Frinman	RD,Pogozelski	WK,Astrup	A,Bernstein	RK	et	al.	Dietary	carbohydrate	 

	 restriction	 as	 the	 frist	 approach	 in	 diabetes	management:	 Critical	 

	 review	and	evidence	base.	Nutrition.2014;xxx:1-13.

6)	Jonny	Boden.	Living	Low	Carb.New	York,Stering	.2013.

7)	www.dietdoctor.com/	low	carb	side	effects	and	how	to	cure	them.
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ภาคผนวก
อาหารพร่องแป้ง (Low Carb Diet)
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ภาคผนวก
 

	 คนที่ทานพร่องแป้ง	จะต้องเลือกผลไม้ที่มีแป้ง	น�้าตาลต�่าเข้าไว้	

เนื่องจากเราต้องระวังไม่ให้แป้งและน�้าตาลเกินวันละ	50	กรัม	ส�าหรับ

คนเป็นโรคเบาหวาน	 โรคอ้วน	 ส�าหรับโรคอื่น	 ๆ	 และคนปกติทั่วไป 

อาจจะกินได้ถึง	100	กรัมต่อวัน	นพ.แอนเดียร์	เอ็นเฟรดท์	(Andreas		

Eenfeldt	MD.)	ผูเ้ชีย่วชาญอาหาร	low	carb	แห่ง	www.dietdocter.com)	

ได้แนะน�าให้เราทราบถึงปริมาณแป้งและน�้าตาลในผลไม้	 100	 กรัม 

(3	 ออนซ์ครึ่ง)	 1	 ออนซ์	 ประมาณ	 1	 อุ้งมือของเราว่ามีเท่าใด	 ซึ่งเรา

สามารถดไูด้จากรูปภาพ	ดงันี	้(จากน้อยไปหามาก	ซ้ายไปขวา)	มะนาวมี	

6	กรัม,	มะพร้าวมี	7	กรัม,	แคนทาลูปมี	7	กรัม,	พรัมมี	7	กรัม,	พีชมี 

9	กรัม,	ส้ม	แตงโม	เชอร์รี่	ครีเมนไทด์	มี	10	กรัม,	สับปะรด	แอปเปิ้ล	

แพร์	กีวี	มี	10	กรัม,	มะม่วงมี	13	กรัม	องุ่นมี	16	กรัม	กล้วยหอมมี 

20	 กรัม	 เป็นต้น	 อันนี้คิดต่อ	 100	 กรัม	 ประมาณ	 3	 อุ้งฝ่ามือครึ่ง) 

อันนี้เราก็จะกะง่าย	กินจ�านวนพอเหมาะไม่ให้มากเกนิไป	ปัญหาทีพ่บคือ	

กนิน้อยเกนิไปไม่เพยีงพอ	 ส�าหรับผลไม้หลากสี	 ที่เราต้องการสารเคมี 

จากพืช	 (Phytochemical)	 ให้เราฝึกหัดกะประมาณดู	 เราสามารถดู

ภาพได้จากเว็บไซด์ดังกล่าว
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	 ผกัผลไม้ยงัมสีารอาหารอกีประเภทหน่ึง	คอื	ใยอาหาร	(Dietary	

Fiber)	ซึ่งพบได้ในผัก	ผลไม้	ธัญพืช	ข้าวไม่ขัดขาว	ถั่วต่าง	ๆ	เมล็ดพืช		

สารพวกนีไ้ด้แก่	เซลลโูลส	(Cellulose),	เฮมเิซลลดูลส,	เพคตนิ	(Pectin),	

ลิกนิน	 (Lignin),	 กัม	 (Gum),	 มิวซิเลส	 (Mucilages)	 สารเหล่านี	้ 

มีความส�าคัญมาก	 งานวิจัยพบว่ามันช่วยป้องกันโรคมะเร็ง	หลายชนิด	

โรคเบาหวาน	 โรคหัวใจ	 ช่วยย่อยอาหาร	 เพ่ิมการหลั่งกรดน�้าดี	 (Bile	

acid	excretion)	ซ่ึงช่วยย่อยไขมัน		ช่วยให้ตบัผลติโคเลสเตอรอลน้อยลง	

ป้องกนัโรครดิสีดวงทวาร	ป้องกนัอาการท้องผกู	ป้องกนัมะเรง็ล�าไส้	และ

ภาพจาก		HYPERLINK	“http://www.dietdoctor.com/fruits”	www.dietdoctor.com/fruits

ตัวเลขคือจ�านวน กรัมของคาร์โบไฮเดรท ต่อ 100 กรัม
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โรคต่ิงเนือ้ทีล่�าไส้ใหญ่	(Diverticulosis)	เราควรกนิอาหารให้ได้ใยอาหาร

วนัละ	30	กรมั	ขึน้ไป	กนิผกัผลไม้รวมกนัวนัละ	400	กรมั	กนิถัว่ชนดิต่าง	ๆ 	

ธัญพืช	ข้าวไม่ขัดขาว	เมล็ดพืช	เมล็ดทานตะวัน	เมล็ดแตงโม	เป็นต้น		

	 พวกผัก	 ในผัก	 100	 กรัม	 จะมีแป้งและน�้าตาล	 ดังนี้	 	 ผักขม	

(Spinach)	ม	ี1	กรัม,	อโวคาโด	หน่อไม้ฝร่ัง	เลต็ทูจ	(Lettuce)	มี	2	กรมั,	

แตงกวา	มะกอก	มะเขือเทศ	มะเขือม่วง	หัวกะหล�่า	ซุกชินี	Zucchini)	

พริกเขียว	มี	3	กรัม	ดอกกะหล�่า	บรอคโคลี่		เคล	พริกแดง	ถั่วลันเตา 

มี	4	กรัม	พริกเหลือง	บรัสเซล	(Brussels	Sprouts)	มี	5	กรัม	อันนี้ 

ต่อร้อยกรัม	 จะเห็นว่าผักจะมีแป้งและน�้าตาลต�่า	 เราสามารถทานได้

จ�านวนมาก		ปัญหาที่เราพบก็คือ		กินน้อยเกินไป	ไม่เพียงพอ

ภาพจาก	www.dietdoctor.com/vegetables
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	 ส�าหรับถั่วต่าง	ๆ	ก็ส�าคัญ		ใน	100	กรัม	จะมีปริมาณแป้งและ

น�า้ตาล	ดงันี	้คอื	ถ่ัวพีแคน	ถ่ัวบราซิล	ม	ี4	กรัม	ถัง่แมคคาดาเมีย	มี	5	กรมั	

ถั่วแฮสเซล	 (Hazel)	 ถั่ววอลนัต	 ถั่วลิสง	 มี	 7	 กรัม	 ถั่วไพน์มี	 9	 กรัม 

ถั่วอัลมอนด์มี	 10	กรัม	ถั่วพิสตาชิโอมี	 18	กรัม	 เม็ดมะม่วงหิมพานต์ 

มี	 27	 กรัม	 จากการส�ารวจประชากรในอเมริกาพบว่า	 8	 ใน	 10	 คน 

ยังรับประทานสารอาหารเหล่านี้ไม่เพียงพอร้อยละ	69	ขาดสารสีเขียว

ร้อยละ	78	ขาดสารสีแดงร้อยละ	86	ขาดสารสีขาวร้อยละ	88	ขาดสาร

สม่ีวง	น�า้เงนิร้อยละ	79	ขาดสารสีส้ม	เหลือง	(American	Phytonutrient	

Report,	Nutrilite	Institute	2009)

ภาพจาก	www.dietdoctor.com/nuts
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	 อาหารคาร์โบไฮเดรท	 50	 กรัมจะประมาณเท่าใด	 เราดูได้จาก

ภาพนี้เปรียบเทียบกัน	ระหว่างผัก	ผลไม้	กับ	ขนมปัง	ดังนี้

ปริมาณอาหารผัก	ผลไม้	ถั่วต่างๆ	ที่มีแป้ง	น�้าตาล	จานละ	50	กรัม
ภาพจาก	www.dietdoctor.com/nuts

ปริมาณอาหารขนมปัง	ข้าว	เส้นพาสต้า	มันฝรั่ง	ที่มีแป้งน�้าตาลจานละ

ประมาณ	50	กรัม
ภาพจาก	www.dietdoctor.com/nuts
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นพ. แพทย์พงษ์  วรพงศ์พิเชษฐ  พบ.

E-mail	:	phaetpongvor@gmail.com

การศึกษา

ปี	พ.ศ.	2524	 :	แพทยศาสตร์บัณฑิต	จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราช

ปี	พ.ศ.	2530	 :	วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์	 ระบบปัสสาวะ 

	 	 รพ.ราชวิถี	กรมการแพทย์	กระทรวงสาธารณสุข

ปี	พ.ศ.	2545	 :	อนุมัติบัตร	ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ครอบครัว

	 	 วิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย 

	 	 ศึกษาปรัชญาอินเดีย	พุทธศาสนา	การแพทย์ทางกาย 

	 	 และจิต	(Mind/body	Medicine)

การท�างาน

ป	ีพ.ศ.	2530-2535	 :	ศลัยแพทย์ระบบปัสสาวะ	รพ.	เลดิสนิ		กทม.	

ปี	พ.ศ.	ปี	2530-ปัจจุบัน	:	พงศ์แพทย์คลินิกเวชกรรม	 และวิทยากร	 

	 	 สอนวิชาการด้านแพทย์ผสมผสานและ 

	 	 สุขภาพองค์รวม	ในสถาบันการศกึษาต่าง	ๆ
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ผลงานหนังสือและซีดี

	 1)	หนังสือโยคะเพื่อพัฒนาร่างกายและจิตใจ	 ส�านักพิมพ์แห่ง 

	 	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	2550

						 2)	หนังสือโยคะบ�าบัดโรคเร้ือรัง	 ส�านักการแพทย์ทางเลือก	 

	 	 กระทรวงสาธารณสุข	2551

	 3)	หนังสือพุทธธรรมบ�าบัด	 ส�านักการแพทย์ทางเลือก 

	 	 กระทรวงสาธารณสุข	2550

	 4)	โยคะส�าหรับผูส้งูอาย	ุและ	การปฏิบตัธิรรมในชวีติประจ�าวนั	 

	 	 ในหนังสือการดูแลผู้ป่วยสูงอายุ	 ส�านักการแพทย์ทางเลือก	 

	 	 กระทรวงสาธารณสุข	2553	(บทที่	12	และ	15)	

	 5)	ซดีแีละเอกสารประกอบการสอน	หลกัสตูรโยคะเพือ่สขุภาพ		 

	 	 2546

	 6)	โยคะส�าหรบัโรคปวดหลงั	ในหนงัสือการดแูลผู้ป่วยปวดหลัง	 

	 	 ปวดเอว	ด้วยการแพทย์ผสมผสาน	ส�านกัการแพทย์ทางเลอืก	 

	 	 กระทรวงสาธารณสุข	2550	(ซีดี	ประกอบ)

	 7)	โยคะส�าหรับโรคภูมิแพ้		ในหนังสือการดูแลผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ 

	 	 ด้วยการแพทย์ผสมผสาน	 ส�านักการแพทย์ทางเลือก		 

	 	 กระทรวงสาธารณสุข	2552	(ซีดีประกอบ)



กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
กระทรวงสาธารณสุข

อาหารพร่องแป้ง
(Low Carb Diet)

98

  8) ซีดี โยคะส�าหรับโรคมะเร็ง ส�านักการแพทย์ทางเลือก   

   กระทรวงสาธารณสุข

  9) บทความวิชาการ ในวารสารการแพทย ์ทางเลือก 

   ส�านักการแพทย์ทางเลือก  กระทรวงสาธารณสุข 

 10) บทความธรรมะและสุขภาพ ในวารสารธรรมลีลา 

   มูลนิธิธรรมอิสระ

 11) รายการให้ความรู้สขุภาพแก่ประชาชน  www.youtube.com/ 

   ธรรมะและสุขภาพ
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บันทึก






