
อาหารต้านโรค 

อาหารต้านโรค 

นพ. แพทย์พงษ์  วรพงศ์พิเชษฐ             

นักวิชาการด้านการแพทย์ผสมผสาน 

๒๕๖๐ 

( สงวนลิขสิทธิ์ ตามพรบ.ลิขสิทธ์)  

 1 นพ. แพทย์พงษ์  วรพงศ์พิเชษฐ



อาหารต้านโรค 

                                    
      

              

 2 นพ. แพทย์พงษ์  วรพงศ์พิเชษฐ



อาหารต้านโรค 

คำนำ 

              โลกในปัจจุบัน  กำลังเผชิญหน้ากับวิกฤติการณ์ ต่างๆ หลายด้าน ไม่

ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ การเมือง  สังคม สิ่งแวดล้อม  โรคเรื้อรัง  ซึ่งเป็นสาเหตุการตายร้อย
ละ ๗๕ ของคนในโรคนี้ โรคไม่ติดต่อ (Non-Communicable Diseases,NCD) กำลังเป็น
ปัญหาใหญ่ ที่คุกคามชีวิตมนุษย์ ในยุคดิจิตัล ยุคไอที  ในศตวรรษที่ ๒๑  ถึงแม้ว่า
เทคโนโลยี่ทางการแพทย์จะก้าวหน้าไปมากแล้ว  แต่อัตราตายจากโรคเรื้อรังเหล่านี้ก็ยัง
ไม่ลดลง  โรคอ้วน  โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคมะเร็ง  โรคภูมิแพ้  โรคไต โรคติดเชื้อ
ต่างๆ   

            นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้พยายามศึกษาหาวิธีการ ในการเอาชนะโรค
เรื้อรังเหล่านี้   โรคเรื้อรังเป็นโรคที่เกิดจากวิถีชีวิตของคนเราเปลี่ยนไป  เรากินอาหาร
แปรรูปมากขึ้น  เราออกกำลังกายน้อยลง เรานอนน้อยลง  ทำงานมากขึ้น  ความเครียด
ในการดำเนินชีวิตมากขึ้น  เหล่านี้เป็นสาเหตุของโรคเรื้อรัง  ดังนั้นการใช้ยาจึงรักษา
โรคเหล่านี้ได้ผลไม่ดี  การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตได้ผลดีกว่า  ดังนั้น รูปแบบใหม่ในการ
รักษาโรคเรื้อรังจึงเป็นการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต ตั้งแต่เรื่องอาหาร  การออกกำลังกาย การ
ฝึกความผ่อนคลาย ด้วยวิธีการต่างๆ  สำหรับหนังสือเล่มนี้ผู้เขียนขอกล่าวถึงเรื่องอาหาร
ก่อน  โดยกล่าวถึงระบบอาหารต่างๆที่นักวิจัยได้ทำการศึกษา   โดยนำมาทดลองรักษา
โรคต่างๆ ซึ่งก็พบว่าได้ผลเป็นที่น่าพอใจ  สามารถเอาชนะโรคเรื้อรังต่างๆได้ และใช้
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการรักษาแบบผสมผสาน  เช่นการออกกำลังกาย  การฝึกโยคะ 
ชี่กง การฝึกสมาธิ การเจริญสติ เป็นต้น  

                 ผู้เขียนหวังว่า หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ผู้อ่านสามารถนำความรู้เรื่องอาหาร  
ไปทดลองใช้กับตนเอง  เนื่องจากในปัจจุบันเราพบว่าโรคเรื้อรังสามารถรักษาให้หายได้
โดยไม่ต้องกินยา  ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องงบประมาณในการซื้อยามารักษาโรค  ซึ่งรัฐ
ต้องใช้เงินงบประมาณถึงร้อยละ ๗๕ ของงบประมาณด้านสาธารณสุขมาดูแลเรื่องโรค
เรื้อรัง จนทำให้งบประมาณไม่เพียงพอและเป็นปัญหาอยู่ในขณะนี้  
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ตอนที่ ๑  
อาหารมังสวิรัติ 

  ท่านผู้อ่านครับ ปัญหาเรื่องโรคเรื้อรังเป็นปัญหาใหญ่ของโลก เนื่องจาก
คนในโลกนี้เป็นโรคเรื้อรังมาก เช่น โรคเบาหวาน โรคความดัน โรคหัวใจ โรคอ้วน  

โรคเหล่านี้เป็นสาเหตุของการตายร้อยละ ๘๐ ของคนในโลกนี้ รัฐบาลอเมริกันจึงทุ่มงบ
ประมาณมหาศาลในการศึกษาวิจัยเพื่อหาทางลดการเกิดโรคเหล่านี้ลงให้ได้ เนื่องจาก
รัฐต้องใช้งบประมาณจำนวนมากมาซื้อยารักษา โรคเหล่านี้รักษาไม่หายขาดต้องกินยา
คุมอาการไว้ตลอดชีวิต จึงมีปัญหาเรื่องงบประมาณไม่พอ งบประมาณในการรักษาโรค
เรื้อรังคิดเป็นร้อยละ ๗๕ ของงบสาธารณสุขทั้งหมด  ปัจจุบันนี้เขาพบว่าวิธีที่ได้ผลใน
การบำบัดโรคเรื้อรัง คือ การดูแลเรื่องอาหาร การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเพื่อสุขภาพ จะเป็น
หนทางที่จะช่วยให้เราหายจากโรคเรื้อรังได้   ทำให้ประหยัดงบประมาณ  ทำให้การใช้
ยาลดลงมาก  คุณภาพชีวิตก็ดีขึ้น  อายุยืนขึ้น ซึ่งเราจะได้กล่าวในตอนต่อๆไป 

  เรื่องที่สำคัญ คือ เรื่องอาหาร เพราะมันเป็นสาเหตุสำคัญประการหนึ่งใน
หลายประการของของโรคเรื้อรัง อาหารที่คนเรารับประทานอยู่มี ๔ กลุ่มใหญ่ คือ อาหาร
แป้ง น้ำตาล หรือ คาร์โบไฮเดรท  อาหารประเภทเนื้อสัตว์ต่างๆ ถั่วหรือโปรตีน  อาหาร
ประเภทไขมัน ชนิดต่างๆ อาหารประเภทผักและผลไม้  ใน ๔ กลุ่มนี้ อาหารที่ให้พลังงาน 

มี ๓ จำพวก คือ พวกแป้งและน้ำตาล  พวกเนื้อสัตว์ และพวกไขมัน  ส่วน พวกผักและผล
ไม้ ให้วิตามินและเกลือแร่ เป็นแหล่งให้เส้นใยอาหาร (Dietary fiber)และปรับสมดุล
กรดด่างในร่างกาย     
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           อาหารที่เรากินอยู่ทุกวันนี้ เพื่อให้เข้าใจง่าย อาจจะแบ่งเป็น ๒ กลุ่มใหญ่ คือ 

   ๑) อาหารไขมันต่ำ (Low fat diet) ในกลุ่มนี้จะกินอาหารที่ให้พลังงาน
ส่วนใหญ่ร้อยละ ๕๐-๖๕ จากพวกแป้งและน้ำตาล   จากไขมันร้อยละ ๒๐-๓๐(ไขมันต่ำ
กว่าร้อยละ ๓๐ ถือว่า อยู่ในกลุ่มไขมันต่ำ) จากเนื้อสัตว์ร้อยละ ๑๐-๒๐ อาหารกลุ่มนี้ ที่
เรารู้จักก็ได้แก่ อาหาร ๕ หมู่ที่เราเรียนมาจากโรงเรียน จากในตำราโภชนาการ และการ
แพทย์แผนปัจจุบัน ,ก็ใช้ระบบอาหาร ๕ หมู่   อาหารมังสวิรัติ  อาหารแมคโครไบโอติค 
อาหารเมดิเตอเรเนียน   อาหารลดความดัน (DASH Diet), อาหารแบบOrnish  คนที่กิน
อาหารประเภทนี้ เขาเชื่อว่า กินไขมันแล้วทำให้ไขมันอุดตันเส้นเลือดในที่ต่างๆโดย
เฉพาะที่หัวใจและสมอง  ทำให้เส้นเลือดหัวใจตีบหรือเส้นเลือดสมองตีบ เป็นอัมพฤต 
อัมพาต และ เขาไม่กินเนื้อสัตว์หรือกินแต่น้อยเพราะ คิดว่า กินเนื้อสัตว์มากแล้วจะเป็น
มะเร็ง  ดังนั้นพวกนี้เมื่อไม่กินเนื้อสัตว์และกินไขมันน้อย พลังงงานก็ไม่เพียงพอจึงต้องกิน
ธัญพืชต่างๆ ข้าว, แป้ง,น้ำตาลให้มากพอ ร่างกายจึงจะได้พลังงานพอเพียง  

  ๒) อาหารคาร์โบไฮเดรทต่ำ (Low carb diet)  พวกนี้จะกินอาหารข้าว 

แป้ง น้ำตาลน้อยมาก ส่วนใหญ่เปลี่ยนไปกินอาหารไขมัน เนื้อสัตว์และผัก แทน  กลุ่มนี้
จะกินไขมันร้อยละ ๖๐-๘๐   เนื้อสัตว์ กินร้อยละ ๑๐-๓๐ กินผักมากหน่อย กินผลไม้น้อยๆ
เพราะมีแป้งและน้ำตาลมากคนที่กินอาหารพวกนี้ เพราะเขาเรียนรู้มาว่า กินข้าว แป้งและ
น้ำตาลมากไม่ดีต่อสุขภาพ ทำให้เป็นโรคเรื้อรังต่างๆ  เขาเชื่อว่า กินไขมันไม่ได้ทำให้
เกิดโรค  กินเนื้อแดงไม่ได้ทำให้เป็นมะเร็ง และเขารู้ว่า  คนเราไม่กินอาหารคาร์โบไฮเดร
ทก็ไม่เป็นโรคอะไร ซึ่งเรื่องเหล่านี้เราจะกล่าวถึงในตอนต่อๆไปอาหารกลุ่มนี้ มีชื่อต่างๆ
กันไป ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันในหมู่ผู้สนใจเรื่องอาหารสุขภาพ ได้แก่ อาหาร Low 

carb,อาหารเอคคิน(Atkins Diet), อาหารคีโตเจนิค(Ketogenic diet),อาหารพาริโอ 

( Paleo diet), อาหาร Protein Power, อาหารแบบ Zone Diet.อาหาร South Beach 

เป็นต้น 

  ในตอนนี้ผู้เขียนขอกล่าวถึง  อาหารกลุ่มแรกก่อน คือ พวกไขมันต่ำ  โดย
เฉพาะอาหารมังสวิรัติ  ซึ่งเป็นระบบอาหารเก่าแก่ของโลกตั้งแต่ครั้งโบราณ  สมัยบาบิ
โลน และอียิปต์โบราณ มีการกินอาหารมังสวิรัติมาแล้ว  จนถึงสมัยกรีก ๕๐๐ปีก่อน
คริสตกาล  ปีทากอรัส นักคณิตศาสตร์และปรัชญาสอนให้อยู่กับสัตว์อย่างสันติไม่ฆ่า
สัตว์  เบียดเบียนสัตว์ พวกนี้ก็กินอาหารมังสวิรัติ  ถือปฏิบัติต่อกันมา ในเอเซียเมื่อ 

๒๐๐๐ ปีมาแล้ว  พวกศาสนาพราหมณ์ ฮินดู เชน  ก็ถือหลักอหิงสา ไม่ฆ่าสัตว์พวกนี้ก็กิน
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มังสวิรัติ  ในยุโรปพวกที่ถือศาสนาคริสต์ บางพวกก็ถือเรื่องการไม่เบียดเบียนสัตว์   

จนถึงศตวรรษที่ ๑๙ เราพบว่า พวกคริสตจักรวันเสาร์ในอเมริกา (seven day 
Adventist) มีชุมชนในเมืองโลมาลินดา  แคลิฟอร์เนีย พวกนี้กินมังสวิรัติ หยุดงานวัน
เสาร์ถือศีล ไปโบสถ์   ไปฟังธรรมและทำงานสังคมสงเคราะห์  ที่นี่เป็นแหล่งคนที่มีอายุ
ยืนมากที่สุดในโลก (blue zone)แห่งหนึ่ง   มีคนอายุถึงร้อยปีแล้วยังแข็งแรงทำงานได้
หลายพันคนที่นี่ ( www.youtube.com/blue zone-loma linda,california Pt1-2) 

  ที่มหาวิทยาลัยของเมืองนี้คือ มหาวิทยาลัยโลมา ลินดา ศ. เกรรี่ เฟรเซอร์  
อายุรแพทย์ด้านโรคหัวใจ โรงพยาบาลโลมา ลินดา แคลิฟอร์เนีย  ผู้อำนวยการ
โครงการวิจัยคนสูงอายุในเมืองโลมา ลินดา ที่เรียกว่า Adventist Health Studies  ซึ่ง
เริ่มทำมานานตั้งแต่ ปี ค.ศ. ๑๙๕๘-๒๐๑๒ พบว่า คนที่กินมังสวิรัติที่นี่  เปรียบเทียบกับ
พวกที่ไม่ได้กินมังสวิรัติ คนกินมังสวิรัติ จะมีน้ำหนักตัวน้อยกว่าโดยดูจากดัชนีมวลกาย 

(BMI), อัตราการเกิดโรคความดัน โรคหัวใจ เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง โรคมะเร็ง  
และอัตราตายโดยรวมจากโรคเรื้อรังต่างๆจะต่ำกว่า มีอายุยืนกว่า คนที่ไม่ได้กินมังสวิรัติ
อย่างชัดเจน ดังนั้นในระยะหลังผู้คนที่สนใจเรื่องสุขภาพก็หันมากินอาหารมังสวิรัติกัน
ทั่วไป  ไม่วาศาสนาอะไร (www.youtube.com/Evidence for a vegan diet from 

Adventist health study) ลักษณะอาหารของคนที่นี่ จะเป็นอาหารจากพืชเป็นหลัก งด
อาหารเนื้อสัตว์   กินอาหารธัญญพืชครบถ้วน ไม่แปรรูปหรือขัดขาว ใช้ไขมันต่ำ ไม่กิน
นม ไข่ น้ำตาล เกลือ หรือสารปรุงแต่งใดๆ  กิน ถั่วชนิดต่างๆ เต้าหู้ ผักผลไม้ เป็นหลัก 

  อาหารมังสวิรัติอย่างที่กล่าวมานี้  บางครั้งนำมาปฏิบัติได้ยากในยุคปัจจุบัน 
ดังนั้นในระยะหลังจึงมีการปรับรูปแบบให้หลากหลายขึ้น  เช่น  บางพวกทานมังสวิรัติ
แล้วเพิ่มนม เนย ไข่บ้างที่เรียกว่า Ovolactovegetarian  บางพวกทานมังสวิรัติแล้วเพิ่ม
นม เนย ไข่ และเพิ่มปลาสัปดาห์ละ ๒ ครั้ง เรียกว่าPescovegetarian  บางพวกทาน
มังสวิรัติ แล้วเพิ่มนม เนย ไข่ บ้าง และเนื้อแดง จาก ไก่ หมู วัว บ้าง ที่เรียกว่า 
Semivegetarian  จะเห็นว่าในแง่สุขภาพ มีการดัดแปลงหลายรูปแบบเพื่อให้เหมาะสม
กับแต่ละบุคคล  ซึ่งก็พบว่า สามารถป้องกันโรคเรื้อรังต่างๆได้เช่นกัน   อาหารมังสวิรัติ
ได้ถูกนำมาใช้มากในกลุ่มที่ฝึกโยคะ ตามแบบของชาวอินเดีย   ซึ่งใช้การรับประทาน
อาหารมังสวิรัติ การบริหารกายด้วยอาสนะต่างๆ การฝึกการหายใจ และสมาธิ ซึ่งก็เป็น
รูบแบบที่ดูแลสุขภาพทั้งทางกายและจิต ซึ่งมีงานวิจัยอย่างกว้างขวางว่าช่วยป้องกันและ
บำบัดโรคเรื้อรังต่างๆได้ผลดี 
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  โปรแกรมสุขภาพที่ใช้รูปแบบนี้  ที่มีชื่อเสียงของโลก  ได้แก่ โปรแกรมการ
รักษาโรคเส้นเลือดหัวใจตีบ ของ ศ. ดีน ออร์นิช  อายุรแพทย์ด้านหัวใจ โรงเรียนแพทย์
มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ซานฟรานซิสโก  เขาใช้ อาหารมังสวิรัติ ร่วมกับ การเดินวัน
ละ ๓๐ นาที  การฝึกโยคะอาสนะ การหายใจและสมาธิและเข้ากลุ่มบำบัดก็พบว่า  โดย
วิธีการนี้ ช่วยให้โรคเส้นเลือดหัวใจตีบ ขยายขึ้นได้ อาการเจ็บหน้าอกก็หายไป โดย
ติดตามคนไข้ไป ๑ ปีและ ๕ ปี แล้วฉีดสีเข้าไปในเส้นเลือดหัวใจ จะเห็นว่ารอยตีบตัน 
สามารถทะลุทะลวง ขยายออกได้ โดยไม่ต้องใช้ยาหรือการผ่าตัด   ท่านผู้อ่านสามารถ
ฟังคำบรรยายของศ. ดีน  ออร์นิช ได้ใน www.youtube.com/Dean Ornish; Healing 
through diet 
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ตอนที่ ๒  
อาหารสำหรับโรคหัวใจ ๑ 

  ท่านผู้อ่านครับ ในตอนที่แล้ว ได้กล่าวถึงกลุ่มอาหารไขมันต่ำ ตัวอย่างแรก
ก็คือ อาหารมังสวิรัติ โดยยกตัวอย่างโปรแกรมสุขภาพของศ. ดีน  ออร์นิช อายุรแพทย์
ด้านหัวใจ ม. แคลิฟอร์เนีย ซานฟรานซิสโก เจ้าของโปรแกรม การรักษาโรคเส้นเลือด
หัวใจตีบ (Dean Ornish Program’for reversing Heart Diseases) โดยเริ่มศึกษาในปี 

ค.ศ. ๑๙๗๗ ซึ่งเขาแสดงให้เห็นว่า โดยการใช้อาหารและการปรับวิถีชีวิต ก็สามารถ
รักษาโรคเส้นเลือดหัวใจตีบได้โดยไม่ต้องกินยาหรือผ่าตัดใดๆทั้งสิ้น 

  โรคเส้นเลือดหัวใจตีบเป็นปัญหาใหญ่ในอเมริกา  ในปี ๒๐๐๖ มีการรักษา
โดยการขยายเส้นเลือด (Coronary Angioplasty) ปีละมากกว่า ๑ ล้านครั้ง มีการผ่าตัด
ต่อเส้นเลือดใหม่ (Coronary bypass operation) ประมาณ ๔ แสนครั้ง  ค่ารักษา
พยาบาลรวมกันปีละ ๑๐๐ พันล้านดอลล่าร์  เรื่องค่ารักษาพยาบาลที่เป็นปัญหาอย่าง
มากของสหรัฐ ค่ารักษาพยาบาลของบริษัทต่างๆเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕๔๓ ในช่วงปี 

๑๙๘๔-๑๙๙๖ ทำให้บริษัทต่างๆแบกรับภาระอย่างมาก  โอเวิร์ด ชูลส์( Howard 
Schultz) ผู้ก่อตั้งร้านกาแฟสตาร์บัค กล่าวว่า  ค่ารักษาพยาบาลพนักงานบริษัทของเขา 

มากกว่าเงินที่ซื้อเมล็ดกาแฟมาบดขายในร้านของเขาทั่วอเมริกาเสียอีก หรือค่ารักษา
พยาบาลของพนักงานบริษัทเจ็นเนอราล มอเตอร์ ยังมากกว่าค่าซื้อเหล็กมาผลิตรถยนต์
ออกขายเช่นกัน    
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  แต่การกินอาหารมังสวิรัติแบบเคร่งครัด  และไขมันต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ แบบ
ของเขาคนอเมริกันทั่วไปทำได้ยาก  ดังนั้นเขาจึงเริ่มปรับระบบอาหารใหม่  ประกอบกับ 
ในช่วงที่ผ่านมา  มีงานวิจัยที่ออกมาใหม่ ของศ. อเล็กซานเดอร์ ลีฟ (Alexander Leaf) 

อายุรแพทย์แห่ง ม. ฮาร์วาด ได้ศึกษาเกี่ยวกับกรดไขมันโอเมก้า ๓ ในปลาทะเลน้ำลึก 

เช่น ปลาแซลมอน ปลาแมคคาเรล ปลาเฮอริ่งปลาซาดีน ปลาเทร้าซ์ แลปลาอังบลาคอร์  
กรดไขมันโอเมก้า ๓ มีในพืชเช่นน้ำมันคาร์โนล่า น้ำมันถั่วเหลือง น้ำมันแฟลกซีส น้ำมัน
วอลนัต  (น้ำมันมะกอกไม่มีไขมันโอเมก้า ๓) พบว่าน้ำมันโอเมก้า ๓ ช่วยลดไขมัน
ไตรกลีเซอไรด์ในเลือด ช่วยลดความดัน  ช่วยลดการอักเสบในร่างกาย เช่นในโรคข้อ
อักเสบ ในโรคภูมิแพ้เนื้อเยื่อตนเอง โรคลูปุส  ช่วยยับยั้งการแข็งตัวเป็นก้อนเลือดใน
หลอดเลือด และช่วยป้องกันการเต้นไม่เป็นจังหวะของหัวใจบางชนิด (atrial 
fibrillation) 

  การศึกษาต่อมาของแพทย์ท่านอื่นพบว่า การกินน้ำมันโอเมก้า ๓ ทุกวัน
สม่ำเสมอช่วยลดการเกิด ภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน (sudden cardiac death)ได้ 

ทำให้สมาคมแพทย์โรคหัวใจอเมริกาแนะนำให้กินปลาทะเลน้ำลึก ครั้งละ๒ ส่วน
อาหาร(serving) ต่อสัปดาห์ เพื่อป้องกันหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน ซึ่งเกิดขึ้นได้มากถึง
ร้อยละ ๔๒-๙๐ ในผู้ป่วยโรคหัวใจ  การศึกษาต่อมายังพบว่า ถ้าให้หญิงตั้งครรภ์หรือ
หญิงที่กำลังให้นมบุตร น้ำมันโอเมก้า ๓ จะช่วยให้เด็กมีไอคิวสูง มีโรคภูมิแพ้น้อยลง     
การศึกษาบางชิ้นพบว่า น้ำมันโอเมก้า ๓ช่วยให้ภูมิต้านทานของร่างกายดีขึ้น ลดการ
อักเสบลง  ลดความเสี่ยงต่อโรคสมองเสื่อม โรคซึมเศร้า นอกจากนั้นยังช่วยลดความ
เสี่ยงต่อโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก โรคมะเร็งเต้านม มะเร็งลำไส้ อีกด้วย 

  ดังนั้นเขาจึงปรับเปลี่ยนอาหารแบบเดิมซึ่งเป็นมังสวิรัติแบบเคร่งครัด 

(Vegan) มาเป็น แบบกึ่งมังสวิรัติ (Semi-vegan) โดยกินธัญพืชครบถ้วน (Whole 
Grain) กินถั่วชนิดต่างๆ กิน เต้าหู้ งดอาหารแปรรูปจำพวกขนมปัง เค็ก คุกกี้ น้ำตาล
ทราย ลดเกลือลง  กินผักผลไม้  กินปลาทะเลน้ำลึกสัปดาห์ละ ๒ ครั้ง  กินไก่ได้บ้าง  ดื่ม
นมพร่องมันเนย  งดเครื่องดื่มแอลกอฮอร์ น้ำอัดลม โซดา น้ำผลไม้กระป๋อง  น้ำมันปรุง
อาหารใช้น้ำมันคาร์โนล่า แทนน้ำมันมะกอก( ซึ่งไม่มีกรดไขมันโอเมก้า ๓)  จำกัด
พลังงานจากไขมันไม่ให้เกิน ร้อยละ ๑๐ จะเห็นว่า พลังงานส่วนใหญ่มาจากคาร์โบ
ไฮเดรท คือร้อยละ ๘๐ มาจากไขมันร้อยละ ๑๐และโปรตีนร้อยละ ๑๐(สูตร ๘๐-๑๐-๑๐) 

สูตรนี้อยู่ในกลุ่มอาหารไขมันต่ำ (ถ้า ไขมันต่ำกว่าร้อยละ ๓๐ จัดอยู่ในกลุ่มนี้) 
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  นอกจากอาหาร เขาก็ใช้การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเช่น ออกกำลังกายโดยการ
เดิน วันละ ๓๐ นาที การฝึกความผ่อนคลายใช้โยคะ สมาธิ  และการเข้ากลุ่มบำบัด 
เหมือนเดิม เขาเรียกโปรแกรมนี้ใหม่ว่า The Spectrum  แล้วใช้รูปแบบนี้ในการทำการ
ศึกษาวิจัยต่อมาและพบว่า นอกจากรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจตีบแล้ว ยังได้ผลดีในการ
ลดน้ำหนัก  ลดความดัน ควบคุมเบาหวาน ลดไขมันเลว (LDL-C) ลงได้  ในการทดลอง
ในผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมากและมะเร็งเต้านมระยะแรก พบว่า สามารถยับยั้งการเจริญ
เติบโตของเซลมะเร็งได้ มะเร็งมีขนาดลดลง 

ดังนั้นจะเห็นว่า  โปรแกรมของศ. ดีน  ออร์นิช ช่วยให้การบำบัดโรคเรื้อรังได้ผลดีขึ้น   

เป็นแบบธรรมชาติบำบัด หลีกเลี่ยงการใช้ยา หรือใช้ยาลดลงได้มาก  ซึ่งช่วยประหยัด
งบประมาณไปได้มาก  

  ในปี๑๙๘๕ นพ. ดีน  ออร์นิช ได้ร่วมกับศ. แฟรงค์ แซค (Frank Sacks) 

อายุรแพทย์แห่งโรงเรียนแพทย์ ม. ฮาร์วาด  ร่วมกันศึกษาคนในชุมชนคริสต์จักรวันเสาร์  
พบว่า คนที่กินอาหารมังสวิรัติ มีความดันต่ำกว่า คนที่ไม่ได้กินมังสิรัติ และอัตราเสี่ยงต่อ
โรคเรื้อรังน้อยกว่า (JAMA 254(10):1337-41)  หลังจากนั้น ศ. แซค ได้พัฒนาอาหาร
เพื่อใช้ลดความดัน   โดยให้กินอาหาร เน้นผัก ผลไม้ วันละ ๑๐ ส่วนอาหาร กินธัญญพืช
ครบถ้วนไม่ขัดขาว ๗-๑๐ ส่วนอาหาร กินเนื้อปลาและไก่ บ้าง เล็กน้อย(๒-๔ส่วนอาหาร)   
กินนมพร่องมันเนย(๒-๔ ส่วนอาหาร)  กินน้ำตาลเล็กน้อย  กินเกลือไม่เกินวันละ๑,๕๐๐ 

มิลลิกรัม(ปกติให้กินได้ไม่เกิน ๒,๔๐๐ มิลลิกรัม)อาหารของเขาเน้นเรื่องเกลือต่ำ   

สำหรับไขมันเขาจำกัดอยู่ในระหว่าง ๒-๔ ส่วนอาหาร เขาใช้เนยสด มาการีน  มายอง
เนส น้ำมันมะกอก น้ำมันถั่วเหลือง ข้าวโพด ทานตะวัน บ้าง  หลีกเลี่ยง ไขมันอิ่มตัว เขา
เรียกอาหาร แบบของเขาว่า อาหารลดความดัน  เป็นอาหารไขมันต่ำ เกลือต่ำ   (Diet 

for Stop Hypertension)หรือ อาหาร DASH  

  ในการทดลองนำมาใช้ในคนไข้ความดันโลหิตสูง เขาพบว่า สามารถลด
ความดันลงได้ ๑๑.๔/๕.๕ มิลลิเมตรปรอท และในคนไข้อเมริกันผิวดำลดลงได้ 

๖.๙/๓.๓ มิลลิเมตรปรอท ไขมัน โคเลสเตอรอลลดลงร้อยละ ๗ โฮโมซีสตีนลดลง ร้อย
ละ ๗-๙ ( ตัวนี้ถ้ามากไม่ดี จะทำให้เส้นเลือดหัวใจตีบได้)  ผลการลดความดันออกมาดี
มาก และต่อมาพบว่า  การรับประทานอาหารแบบนี้เป็นประจำจะช่วยลดความเสี่ยงต่อ
การเกิดโรคหัวใจได้ร้อยละ ๑๕ ในประชากรทั่วไปและลดความเสี่ยงต่อโรคเส้นเลือด
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สมองตีบได้ร้อยละ ๒๗  ดังนั้น   อาหารชนิดนี้สมาคมแพทน์โรคหัวใจแห่งสหรัฐอเมริกา
จึงแนะนำให้ใช้ในการบำบัดร่วมกับการใช้ยา ช่วยให้ได้ผลดีขึ้น ใชัยาลดน้อยลง 

(www.heart.org/heart-healthy diet/DASH-eating plan) 

  

    

โปรแกรม The Spectrum, อาหาร DASH เพื่อลดความดัน 
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ตอนที่ ๓  
อาหารสำหรับโรคหัวใจ ๒ 

  ท่านผู้อ่านครับ คราวที่แล้วได้กล่าวถึง อาหารไขมันต่ำ (Low fat diet) 
โดยยกตัวอย่างอาหารมังสวิรัติ อาหารลดความดัน(DASH) และโปรแกรมของศ.ดีน ออร์
นิช เป็นตัวอย่าง ในวงการแพทย์แผนปัจจุบัน ยังมีแพทย์อีกท่านหนึ่งที่ใช้อาหารไขมันต่ำ 

แนวอาหารมังสวิรัติ  ในการบำบัดโรคหัวใจ ที่มีชิอเสียง  คือ นพ.คาลเวล เอสเซลทีน  

(Caldwell Esselstyn) เขาเป็นแพทย์โรคหัวใจ อยูที่คริฟแลนด์ คลินิค ซึ่งเป็นสถาบันที่
มีชื่อเสียงทางด้านการรักษาโรคหัวใจแห่งหนึ่งในอเมริกา เขากล่าวว่า โรคหัวใจเกิดจาก
อาหารและวิถีชีวิตของเรา เราสามารถจะป้องกันและบำบัดโรคหัวใจได้ ถ้าเราปรับ
เปลี่ยนวิถีชีวิตของเรา  โปรแกรมของเขาเรียกว่า โปรแกรมป้องกันและบำบัดโรคหัวใจ 
( Prevention and reverse Heart Disease)  อาหารแบบของเขาเป็นอาหารมังสวิรัติ  

ไขมันต่ำมาก เพราะ เขาให้งดไขมันทุกชนิด กินธัญพืชครบถ้วนและผัก ผลไม้เป็นหลัก  

งดอโวคาโดเพราะมีไขมันมาก  กินโปรตีนจากถั่วทุกชนิด ยกเว้นถั่วเปลือกแข็ง (Nuts) 

งดเนื้อสัตว์ทุกชนิดรวมทั้งไข่และนม  งดขนมทำจากแป้งชนิดต่างๆ ขนมปัง เค็ก คุกกี้ 
และอาหารแปรรูปจากธัญพืชต่างๆ เช่น ซีเรียล น้ำผลไม้รสหวานที่มีน้ำตาลมากเกินไปก็
ต้องงด  รวมทั้งน้ำอัดลม ชา กาแฟ  ดื่มแอลกอฮอร์ได้บ้างปานกลาง เขาให้กินวิตามิน
รวมวันละ ๑ เม็ด,วิตามิตบี ๑๒ วันละ ๑๐๐๐ ไมโครกรัม, วิตามินดี วันละ๑๐๐๐ iu, 
แคลเซียม ๑,๐๐๐-๑,๒๐๐ มิลลิกรัม น้ำมันโอเมก้า ๓ จาก Flaxseed oil วันละ ๑ ช้อน
โต๊ะ 
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สำหรับคนไข้ที่มีโคเลสเตอรอลในเลือดสูง เขาจะให้กินยาลดไขมันโคเลสเตอรอลด้วย 

นอกจากอาหารเขาก็ใช้การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเพื่อสุขภาพ เช่น การออกกำลังกายเบาๆ
วันละ ๓๐ นาที งดเหล้าและการสูบบุหรี่ การผ่อนคลายความเครียดโดยวิธีต่างๆ  

  นพ. เอสเซลทีน ได้เริ่มศึกษาครั้งแรกในคนไข้ ๑๘ รายที่เป็นโรคเส้นเลือด
หัวใจตีบ  โดยให้กินอาหารมังสวิรัติ ไขมันต่ำแบบของเขา พบว่า   เมื่อฉีดสีดูขนาดของ
เส้นเลือดพบว่า ร้อยละ ๗๓ รูของเส้นเลือดที่ตีบตันขยายขึ้นได้  อาการเจ็บหน้าอกของ
คนไข้ก็หายไป  เนื่องจากจำนวนผู้ป่วยน้อยเกินไป  ดังนั้นเขาจึงทำการทดลองใหม่ ใน
เวลาต่อมาในปี ๑๙๙๐  ในผู้ป่วย ๑๙๘ รายใช้เวลาศึกษา ๕ ปี เหลือผู้ป่วยที่อยู่จนสิ้นสุด
การศึกษา ๑๗๗ ราย แบ่งผู้ป่วยเป็น ๒ กลุ่ม กลุ่มหนึ่งให้กินอาหารตามปกติและรักษา
โดยใช้ยา อีกกลุ่มหนึ่ง ให้กินมังสวิรัติ ไขมันต่ำแบบของเขา เปรียบเทียบกันพบว่า กลุ่ม
ที่กินมังสวิรัติ เกิดอาการเจ็บหน้าอกร้อยละ ๐.๖ เมื่อเทียบกับกลุ่มที่กินอาหารตามปกติ
เกิดอาการเจ็บหน้าอก ร้อยละ ๖๒ ในกลุ่มที่กินมัสวิรัติ ฉีดสีดูพบว่า รูเส้นเลือดขยายขึ้น
ร้อยละ ๒๒ แต่น่าสังเกตว่า กลุ่มที่กินมังสวิรัติ จะมีไขมันดี HDL-C ค่อนข้างต่ำ และไขมัน
ไตรกลีเซอไรด์สูง  (Esselstyn CB. Journal of Family Practice 1995;41(6):

560-68.)  จะเห็นว่าผลการรักษาโดยวิธีของเขาได้ผล   สามารถหยุดยั้งเส้นเลือดหัวใจ
ตีบตันได้  เมื่อเป็นเช่นนี้  วิธีการกินอาหารแบบของเขาจึงได้รับความนิยม  มีการนำไป
ใช้โดยสาธารณชนทั่วไป ยกตัวอย่างเช่น กรณีของ อดีตประธานาธิบดี บิล คลินตัน  

ในปี ๒๐๐๔ ขณะที่เขากำลังช่วยสมาชิกพรรคแดโมแครตคนหนึ่งหาเสียงเลือกตั้งอยู่นั้  

เขาเกิดมีอาการเจ็บหน้าอกขึ้นมาทันทีทันใด  เขาได้รับการส่งตัวไปตรวจรักษาและพบว่า 
เส้นเลือดหัวใจของเขาตีบไป ๔ เส้น เขาได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนเส้นเลือดหัวใจในคืนนั้น 

๔ เส้น หลังจากนั้นเขาก็สบายดีมาตลอด หกปีต่อมา ในปี ๒๐๑๐ เขามีอาการแน่น
หน้าอกขึ้นมาอีก เขาจึงรีบไปหาหมออีกครั้งและได้รับการฉีดสีก็พบว่า เส้นเลือดที่เคยต่อ
ไว้มีเนื้อเยื่อพังผืดมารัดทำให้ตีบตันอีกครั้งหนึ่ง  แพทย์เห็นว่า  การผ่าตัดซ้ำที่เดิมจะเกิด
อาการแทรกซ้อนสูง ควรจะใส่ขดลวดถ่างขยายเส้นเลือดคาเอาไว้  แล้วใช้วิธีธรรมชาติ
บำบัด  อาหาร และการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตจะได้ผลดีกว่า     หลังจากนั้นคลินตัน  เริ่ม
ศึกษาวิธีธรรมชาติบำบัด  เขาอ่านหนังสือของนพ. แอสเซลทีน  ก็พบว่า การใช้อาหารไข
มันต่ำเช่น อาหารมังสวิรติและการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต  จะช่วยให้ เส้นเลือดที่ตีบตันขยาย
ออกได้  ดังนั้นเขาจึงเริ่มทดลองกับตนเอง  โดยกินอาหารมังสวิรัติ ไขมันต่ำแบบของ
นพ. เอสเซลทีน  ออกกำลังกายเบาๆวันละ ๓๐ นาที   ฝึกสมาธิและสวดมนต์ทุกวัน 

อาการต่างๆของเขาดีขึ้น น้ำหนักตัวลดลง ๒๔ ปอนด์ รู้สึกร่างกายแข็งแรงขึ้น   
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(www.youtube.com/ The Last Heart Attack,CNN”s Dr. sanjay Kupta-
Documentary) 

  สำหรับนพ. คาลเวล  เอสเซลทีน เขาเป็นนักกีฬาเหรียญทองโอลิมปิค ทีม
กรรเชียงเรือของอเมริกาในปี ๑๙๕๖ และเข้าศึกษาด้านศัลยกรรมทั่วไป  ที่คลินิกคริฟ
แลนด์ในปี ๑๙๖๒  เขาเข้ารับราชการเป็นศัลยแพทย์ทหารในสงครามเวียตนาม ได้รับ
รางวัลเหรียญบรอนซ์ และกลับมาทำงานที่คริฟแลนด์คลินิคในฐานะศัลยแพทย์ทั่วไป จน
เกษียณในปี ๒๐๐๐   เมื่อเกษียณแล้วเขาก็เดินทางไปบรรยายและเขียนหนังสือเผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับ โปรแกรมป้องกันและรักษาโรคหัวใจด้วยอาหาร ไขมันต่ำและการปรับ
เปลี่ยนวิถีชีวิต    โปรแกรมของเขาได้รับความนิยมอย่างมากช่วยให้ผู้ป่วยโรคหัวใจมี
ทางเลือกในการรักษาตนเองโดยไม่ต้องพึ่งยามาก และคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้น อายุยืนขึ้น   
ท่านผู้อ่านอาจจะเข้าไปดูการบรรยายของเขาได้ใน  www.youtube.com/Esselstyn: 
No more Heart Attack/Formal President Bill Clinton and Heart Disease 

     

นพ. คาลแวล  เอสเซลทีน และ หนังสือของเขา  
โปรแกรมป้องกันและรักษาโรคหัวใจโดยใช้อาหารมังสวิรัติ 
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ตอนที่ ๔  
อาหารเมดิเตอร์เรเนียน 

  ท่านผู้อ่านครับ ประเทศรอบๆทะเลเมดิเตอร์เรเนียนมี ๑๖ ประเทศ เป็นถิ่นที่
อยู่ของคนอายุยืนที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มีคนอายุถึง๑๐๐ปีที่นี่นับหมื่นๆคนในหมู่บ้าน
ต่างๆ เช่น ที่เกาะซาดิเนีย ของอิตาลี เกาะอิเคเซีย ของกรีซ (Blue Zone) ที่นี่เป็นที่อยู่
ของคนที่มีวัฒนธรรมยาวนานตั้งแต่กรีกโบราณ  ริมทะเลอากาศดี  คนทำอาชีพ
เกษตรกรรมเนื่องจากมีที่ดินอุดมสมบูรณ์ ธัญพืชชนิดต่างๆ มีการปลูกมะกอก สำหรับทำ
น้ำมันมะกอก ปลูกองุ่นสำหรับทำไวน์แดง  มีผักผลไม้มากมาย มีถั่วชนิดต่างๆ มีการ
เลี้ยงปศุสัตว์  มีการประมงในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน มีอาหารทะเล  คนที่นี่อยู่กันเป็นกลุ่ม
เป็นครอบครัวใหญ่  อยู่แบบเรียบง่าย ไม่รีบร้อน ส่วนใหญ่ทำงานที่บ้าน  มีการเอื้ออาทร
แบบดั้งเดิม   คนที่นี่อารมณ์ดี ชอบดนตรีพื้นเมือง ร้องเพลง เต้นรำ และงานเลี้ยง  วิถี
ชีวิตแบบนี้   ทำให้คนอายุยืน  องค์การ ยูเนสโก แห่งสหประชาชาติ จึงอนุรักษ์ อาหาร
เมดิเตอรเรเนียน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของคนในชุมชนต่างๆ ๗แห่งใน ๗ ประเทศในแถบนี้ 

ให้อยู่ในบัญชี มรดกโลกทางวัฒนธรรม คือ ประเทศอิตาลี สเปญ โปตุเกส โครเอเชีย 

โมรอคโค กรีซ ไซปรัส  (Representative List of intangible cultural heritage of 
Humanity2013,  Youtube.com  /Mediteranian Diet/UNESCO)  

 17 นพ. แพทย์พงษ์  วรพงศ์พิเชษฐ



อาหารต้านโรค 

  อาหารของคนที่นี่ เขาจะกินขนมปังธัญพืชครบถ้วน   (Whole grains) ๔-๖ 

ส่วน (serving) กินผักผลไม้มาก ๖-๑๒ ส่วน กิน นม เนย(Cheese) ไข่     ๑-๓ ส่วน กิน
ไก่ ปลาทะเล อาหารทะเล๓-๕ ส่วน ต่อสัปดาห์ กินเนื้อแดงอื่นๆกินเล็กน้อยไม่บ่อย   กิน
ถั่วชนิดต่างๆ  ดื่มไวน์วันละ ๑-๒ แก้วพร้อมมื้ออาหาร  ใช้น้ำมันมะกอกเป็นหลักในการ
ปรุงอาหาร  จะเห็นว่า อาหารเมดิเตอร์เรเนียน  ยังจัดอยู่ในกลุ่มอาหารไขมันต่ำ  ส่วน
ใหญ่จะได้พลังงานจากคาร์โบไฮเดรท ร้อยละ ๕๐-๖๐ ไขมัน ร้อยละ ๒๕-๓๕ ในจำนวนนี้
เป็นไขมันอิ่มตัวจากสัตว์ร้อยละ ๘  นอกนั้นมาจากโปรตีน จากถั่วและเนื้อสัตว์ อีกเล็ก
น้อย  

  อาหารเมดิเตอร์เรเนียนได้รับยกย่องว่าเป็นอาหารสุขภาพที่ดีที่สุดในโลก  
ทั้งองค์การอนามัยโลก  สมาคมแพทย์โรคหัวใจสหรัฐอเมริกา  และกระทรวงสาธารณสุข
อเมริกาก็แนะนำให้ประชาชนรับประทานอาหารชนิดนี้  ทั้งนี้เนื่องจาก ในช่วง ๕๐ ปีที่
ผ่านมา  มีการศึกษาวิจัยกันอย่างมากมาย  จนสามารถสรุปได้ว่า  อาหาร
เมดิเตอร์เรเนียน ทำให้อายุยืน สามารถลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจ โรคมะเร็ง โรคสมอง
เสื่อม โรคซึมเศร้า โรคเบาหวาน โรคความดัน  ไขมันโคเลสเตอรอลในเลือดสูง โรค
พาร์กินสัน โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ กระดูกฟันแข็งแรง สายตาดี และช่วยลดน้ำหนักได้ดี
ด้วย เนื่องจากมันมีประโยชน์อย่างมาก  ทำให้คนที่นี่มีอายุยืนและเป็นโรคเรื้อรังกันน้อย  
ทั้งๆที่อาหารชนิดนี้มีไขมันไม่น้อยทีเดียว  ส่วนใหญ่เป็นไขมันจากน้ำมันมะกอก ซึ่งเป็นก
รด Oleic  ส่วนใหญ่ และน้ำมันโอเมก้า ๓ จากปลาทะเล และกรดไขมันอิ่มตัวเล็กน้อย
จากเนื้อสัตว์ จำพวกแพะ แกะ ไก่ (www.oldwayspt.org/oldways resources/Med 
Diet &Health)  

  นพ. เค็นเน็ต  เพลเล็ทเทียร์ (Kenneth R. Pelletier)  ศาสตราจารย์ด้าน
อายุรศาสตร์ โรงเรียนแพทย์มหาวิทยาลัยแมรี่แลนด์ และผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์
ผสมผสาน   อธิบายว่า อาหารเมดิเตอร์เรเนียน มีประโชน์มากในการบำบัดโรค เรื้อรัง
และทำให้อายุยืน เพราะว่า  

1) อาหารแบบนี้รับประทาน ธัญพืชครบถ้วน ไม่กินอาหารแปรรูบ ข้าวขัดขาว   
พวกธัญพืชครบถ้วนมีดัชนีน้ำตาลต่ำ (Low glycemic index and glycemic 

load) กินแล้วค่อยๆดูดซึม น้ำตาลในเลือดไม่สูงมาก ป้องกันเบาหวาน 

2)  ผักผลไม้สีเข้ม เช่น มะเขือเทศ  มะเขือม่วง แครอท ฟักทอง กะหล่ำปลี องุ่น 

ส้ม เชือรี่ จะมีสารต้านอนุมูลอิสระอยู่มาก ช่วยป้องกันโรคต่างๆได้ดี 
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3) อาหารในรูปสลัด(Salads)  มีสารต้านอนุมูลอิสระและให้ โปแตสเซี่ยม ช่วย
ปรับให้เลือดเป็นด่าง  เป็นการลดความเป็นกรดในเลือด  ช่วยปรับสมดุลกรด
ด่างของร่างกายได้ดี   

4) น้ำมันจากพืชพวก น้ำมันมะกอกมีกรดโอเลอิค  น้ำมันอโวคาโด น้ำมันจากถั่ว
พวกวอลนัส และแอลมอนด์ มีไขมันโอเมก้า ๓ และมีวิตามินอีสูง ช่วยป้องกัน
โรคหัวใจได้ดี 

5) ปลาทะเลน้ำลึกและอาหารทะเลต่างๆ จะให้โปรตีนและไขมันโอเมก้า ๓  มาก 

พวก กิน ถั่วต่างๆให้โปรตีนครบถ้วน และวิตามิน,เกลือแร่  

6) ที่นี่มีพืชที่มีสีม่วงจำพวกองุ่น บลูเบอรรี่  ซึ่งมีสารต้านอนุมูลอิสระสูง  องุ่นเอา
มาทำไวน์แดง ดื่มไวน์แดงวันละ ๑-๒ แก้ว ซึ่งไวน์แดงมีสารเรสเวอราทอล 

(resveratrol) ซึ่งงานวิจัยพบว่า การรับประทานสารตัวนี้เป็นประจำช่วยให้
อายุยืน  

7) อาหารกลุ่มนี้  จะลดเกลือ น้ำตาลขัดขาว ซึ่งปัจจุบันเราพบว่า ไม่มีสารอาหาร
ที่มีประโยชน์อะไร  

   

  ท่านผู้อ่านครับอาหารที่ดีจึงขึ้นอยู่กับท้องถิ่น อากาศ  พื้นดิน  พื้นน้ำ ซึ่งจะ
เหมาะกับสภาพร่างกายของคนในท้องถิ่นนั้น  ซึ่งให้สารอาหารที่แตกต่างกันไปใน
ภูมิภาคต่างๆของโลก  อาหารจึงมีความหลากหลาย สำหรับผู้ที่สนใจในเรื่องสุขภาพ  
เราสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้      ในการทบทวนรายงานการวิจัย ๕๐ 

ชิ้นในคนไข้ ๕๓๔,๙๐๖ ราย พบว่า อาหารเมดิเตอร์เรเนียนสามารถลดความเสี่ยงต่อ
กลุ่มอาการอ้วนลงพุง (Metabolic syndrome)เช่น ลดความอ้วน  ลดไขมันในเลือด ลด
ความดัน ลดน้ำตาลในเลือดลงได้ (J Am Coll Cardiol 2011;57(11):1299-1313.)จึง
เป็นตัวอย่างหนึ่งของอาหารบำบัดโรค  ที่จัดอยู่ในพวกอาหารไขมันต่ำ(Low Fat Diet) 

ที่นิยมใช้กันทั่วโลก 
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อาหารเมดิเตอร์เรเนียน 

  

ชุมชนแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน 
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ตอนที่ ๕  
โรคระบาด 
ในศตวรรษที่ ๒๑ 

  ท่านผู้อ่านครับ ได้กล่าวถึงอาหารไขมันต่ำไปแล้วหลายตอน ในฉบับก่อนๆ 

ได้ยกตัวอย่าง อาหารมังสวิรัติและอาหารแบบเมดิเตอร์เรเนียน ยังมีอาหารต้านโรคอีก
ระบบหนึ่งที่จะขอกล่าวต่อไป คือ กลุ่มอาหารแป้งและน้ำตาลต่ำ หรือ low 

carbohydrate diet เรียกย่อๆว่า  low carb diet ที่กำลังนิยมไปทั่วโลกในขณะนี้      

กลุ่มนี้กินอาหารจำพวกแป้งน้ำตาลน้อย ดังนั้นจึงต้องกินไขมันและโปรตีนเพิ่มขึ้นแทน 

ใช้ไขมันเป็นพลังงานส่วนใหญ่ ร้อยละ ๖๐-๘๐ กินโปรตีน  พลังงานจากร้อยละ ๒๐-๓๐  

แป้งและน้ำตาลต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ลงมา ทำไมถึงเปลี่ยนมากินไขมันแทนแป้งและน้ำตาล  

อันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องทำความเข้าใจกันก่อน  เพื่อให้เรานำมาใช้ได้ถูกต้อง  

  สาเหตุที่เราต้องเปลี่ยนมากินอาหารไขมันเป็นหลักเพราะ ขณะนี้ทั่วโลกเกิด
โรคระบาดขึ้น  ทำให้ผู้คนล้มตายกันก่อนวัยอันควรจำนวนมาก  โรคอ้วนและเบาหวาน
กำลังเป็นโรคระบาดไปทั่วโลก โดยเฉพาะในอเมริกา  องค์การอนามัยโลกรายงานในปี 

๒๐๐๘   ว่า มีประชากร ๑๕๐๐ ล้านคนมีน้ำหนักเกิน   และ ๔๐๐ ล้านคนเข้าขั้นเป็นโรค
อ้วน และประมาณการณ์ว่าในปี ๒๐๑๕  คนน้ำหนักเกินจะเพิ่มเป็น ๒,๓๐๐ล้านคน คน
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อ้วนจะมีจำนวน ๗๐๐ ล้านคน    ดังนั้นในเดือนกันยายน ๒๐๑๑    ที่ประชุมใหญ่สมัชชา
แห่งสหประชาชาติ ได้นำเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นประเด็นในการประชุมว่า  นายบันคีมูน  

เลขาธิการสหประชาชาติ กล่าวว่า  มีคนทั่วโลกเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อ เช่น โรคอ้วน  

โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคมะเร็ง เป็นต้น) ๓๖ ล้านคน ในจำนวนนี้ มี ๙ ล้านคน อายุ
ต่ำกว่า ๖๐ ปี โรคเหล่านี้เป็นภัยร้ายแรงต่อมนุษย์ชาติ และทำให้เกิดการสูญเสียงบ
ประมาณมหาศาลในการบำบัดโรคเหล่านี้  ประมาณการณ์ว่าในประเทศที่ประชาการมี
รายได้ต่อหัวต่ำถึงปานกลาง ใช้เงิน ปีละ ๗ แสนล้านดอลล่าร์ ผลิตภาพโดยรวมลดลง  
ประเทศกำลังพัฒนายังไม่พ้นวังวนของความยากจน  เขายังกระตุ้นให้ทุกฝ่ายให้ความ
ร่วมมือกันในการแก้ปัญหาเหล่านี้  องค์การอนามัยโลกพยายามหามาตรการต่างๆที่จะ
ลดโรคในกลุ่มนี้(NCD)ลงร้อยละ ๒๕ ภายในปี ๒๐๒๕  

  ปัจจุบัน ในสหรัฐอเมริกา มีคนเป็นโรคอ้วน ร้อยละ ๓๖ และเพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเร็ว   ถ้าปล่อยให้เหตุการณ์เป็นไปแบบนี้   ประมาณการณ์ว่า ในปี ๒๐๓๐   จะมีคน
อ้วนร้อยละ ๖๕  ราว ๑๖๕ ล้านคน   โรคอ้วน  ในประเทศอังกฤษ  ออสเตรเลีย เคนาดา 

ก็มีอัตราเพิ่มโรคอ้วนตามอเมริกา ในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา เด็กอ้วนในฝรั่งเศสเพิ่มขึ้นจาก 

ร้อยละ ๕ เป็นร้อยละ ๑๐    ในญี่ปุ่น เด็กอ้วนเพิ่มจากร้อยละ ๖ เป็น ๑๒ ในประเทศ
เกาหลีใต้ เด็กอ้วน เพิ่มจากร้อยละ ๗ เป็นร้อยละ ๑๘      ก่อนหน้านี้เราไม่เคยพบปัญหา
โรคอ้วนและความผิดปกติที่กล่าวมาแล้วมากมาก่อนในประเทศกำลังพัฒนา       

ประเทศจีน มีโรคอ้วนในเด็กร้อยละ ๘  ประเทศอินเดีย มีเด็กน้ำหนักเกิน เพิ่มขึ้นจากร้อย
ละ ๑๗ เป็น ร้อยละ ๒๗ ปัจจุบัน ซาอุดิอาราเบียและมาเลเซียเป็นประเทศซึ่งมีการ
เกิด(prevalence)ของเบาหวานประเภทที่ ๒   มาก อยู่ในอันดับ ๑ใน๕ ของโลก   และ
บริเวณที่มีประชากรเป็นเบาหวานมาก คือ เอเซีย (ชายฝั่งแปซิฟิค) อาฟริกา ดังนั้น
ปัจจุบันไม่มีที่ไหนในโลกที่ไม่มีการระบาดของโลกอ้วนและเบาหวาน 

  อะไรเป็นตัวปัญหาหรือสาเหตุที่ทำให้มีการระบาดของโรคอ้วนและโรคเบา
หวาน  นพ.  โรเบอร์ต เอส ลัสติค  (Robert H. Lustig)   ศาสตราจารย์ด้านโรคต่อมไร้
ท่อในเด็ก  แห่ง โรงเรียนแพทย์มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย  ซานฟรานซิสโก  ผู้ที่เป็น
กำลังสำคัญในหมู่นักวิชาการที่กำลังรณรงค์ให้  คนอเมริกันเห็นภัยของน้ำตาล   เขาชี้
ให้เห็นว่า การระบาดอย่างรวดเร็วของโรคอ้วน และโรคเบาหวาน ไม่ได้เกิดจากการกิน
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อาหารมาก ออกกำลังกายน้อยอย่างที่เราเข้าใจกัน  แต่ตัวปัญหา  คือ น้ำตาล  (Sugar) 

โดยเฉพาะน้ำตาลฟรุคโตสในเครื่องดื่มต่างๆเช่น น้ำอัดลม ชาเขียว น้ำผลไม้ต่างๆ  

เนื่องจากน้ำตาลชนิดนี้เมื่อเข้าไปในร่างกายแล้ว  มันจะมีการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีที่
แตกต่างจากกลูโคส   กลูโคสเวลากินเข้าไป มันจะถูกนำไปใช้ที่กล้ามเนื้อและอวัยวะ
ต่างๆเช่นหัวใจ สมอง เป็นต้น ร้อยละ ๒๐ เท่านั้นที่ไปตับ   แต่เมื่อกินน้ำตาลฟรุคโตส 

เข้าไปมากๆ  มันจะไปที่ตับทั้งหมด   ตับจะเปลี่ยนเป็นไขมันสะสมที่ตับและตามส่วน
ต่างๆของร่างกาย  โดยเฉพาะในช่องท้องจะเก็บไว้มาก    น้ำตาลฟรุคโตสจึงมีโทษต่อ
ร่างกายถ้าบริโภคมากเกินไป   น้ำตาลทรายหรือน้ำตาลก้อน น้ำตาลซอง ที่เรารับ
ประทานกัน ทำจากอ้อยมีน้ำตาลกลูโคสและน้ำตาลฟรุคโตสผสมกันอย่างละครึ่งโดย
ประมาณ 

  เนื่องจากปัจจุบันอุตสาหกรรมอาหารมีการเจริญเติบโตอย่างมาก  อาหาร
ต่างๆถูกแปรรูปไปบรรจุเป็นห่อพร้อมรับประทาน หรือ ในรูปเครื่องดื่มเป็นขวดเป็นกระ
ป๋อง ( แล้วใช้การโฆษณาลด แลก แจก แถม  ชิงโชค)  ซึ่งผู้บริโภคสามารถซื้อได้ตาม
ร้านสดวกซื้อทั่วไป มีการลดแลกแจกแถม ชิงโชคต่างๆ ทำให้การบริโภคอาหาร ขนม
หวาน เครื่องดื่มขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างมาก เราหันไปทางไหนก็จะมีแต่อาหารแป้งและ
น้ำตาล  ร้านขนมปัง เบเกอรี่  คุกกี้ โดนัท กินกับกาแฟ และนี่คือ คำตอบของคำถามที่ว่า  

ทุนนิยมทำร้ายเราได้อย่างไร  นี่คือ หายนะภัยของศตวรรษที่ ๒๑  ซึ่งรุนแรงกว่าสงคราม   

เพราะมันล้อมเราไว้หมดทุกด้านแล้วโดยเราไม่รู้ตัว ที่แย่กว่านั้นคือเราชอบกินอาหารรส
หวานเหล่านี้   เด็กๆจะขาดขนมเหล่านี้ไม่ได้  

  นอกจากนั้นมนุษย์มีแนวโน้มที่จะเสพติดน้ำตาลซึ่งมีรสหวาน ถ้าเราบริโภค
บ่อยๆ  เราก็จะชอบ  กินบ่อยเข้าเราก็จะเป็นโรคเสพติดของหวาน (Sugar Addiction)  

คนเสพติดจะอยากกินเป็นประจำ และกินจำนวนมากๆ ถ้าไม่ได้กินจะเกิดอาการหงุดหงิด 

อารมณ์เสีย    กลไกของการเกิดการเสพติดเป็นแบบเดียวกับเสพติดยาเสพติด  มัน
เหมือนการให้รางวัลตัวเอง คนเหล่านี้โดยพิ้นฐานจะเป็นคนที่มีความเครียด เก็บกด
ต้องการระบายและใช้การกินของหวานคลายเครียดได้    เวลาเด็กกินขนมเหล่านี้เข้าไป 

มันมีปฏิกิริยาทางชีวเคมีเหมือนผู้ใหญ่กินเหล้าเข้าไป ก่อผลเสียเหมือนกัน นัก
โภชนาการบางท่านจึงเรียก  ขนมหวานอบกรอบว่า เหล้าของเด็กนั่นเอง 
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  สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งสหรัฐอเมริกาได้ตั้งกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของน้ำตาลและโรคหัวใจ  และพบว่า น้ำตาลเป็นตัวการทำให้
เกิดโรคหัวใจ   และได้ทำคำแนะนำต่อสาธารณะ ในปี ๒๐๐๙     ซึ่ง พบว่าคนอเมริกันกิน
อาหารและเครื่องดื่ม เพิ่มขึ้นนอกจากอาหารประจำ ๓ มื้อ (Added Sugar) มีน้ำตาล 

เท่ากับ ๒๒ ช้อนชาโดยเฉลี่ย ซึ่งมากเกินไป   และได้แนะนำให้กินน้ำตาลได้วันละแค่ 

๖ช้อนชาในผู้หญิงและ ๙ ช้อนชาในผู้ชาย  เนื่องจากน้ำตาลที่มากเกินไปเป็นที่มาของ
โรคเรื้อรังต่างๆ   โดยเฉพาะน้ำตาลฟรุคโตสในเครื่องดื่มต่างๆ (regular soft drinks) 

เป็นตัวการสำคัญของโรคอ้วนและโรคเบาหวาน โรคหัวใจตามมา  

  ในประเทศไทยเรา (๒๔ เมษายน ๒๕๕๙) พญ. พรพันธ์ บุญรัตพันธ์ 

ประธาน กมธ.ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข กล่าวว่า ปัจจุบันคนไทยเรา
บริโภคน้ำตาลกันวันละ ๑๐๐ กรัมต่อวันต่อคน ( ๒๐ ช้อนชา) ซึ่งเกินมาตรฐานสุขภาพ 

(ปกติให้กินได้ประมาณ ไม่เกิน ๑๐ ช้อนชา หรือ ๕๐ กรัมต่อวันประเทศไทยกินน้ำตาล
เกินไปเป็นอันดับ ๙ ของโลก  ดังนั้นรายงานของคณะกรรมาธิการ ได้เสนอให้มีการจัด
เก็บภาษีสรรพสามิตในเครื่องดื่ม อาทิ น้ำอัดลม ชาเขียว กาแฟ เครื่องดื่มชูกำลัง นม
เปรี้ยว นมถั่วเหลือง  น้ำผลไม้ที่มีปริมาณน้ำตาลเกินมาตรฐานที่กำหนด  โดยจัดเก็บ
ภาษีเป็น ๒ อัตรา  คือ ปริมาณน้ำตาลเกิน ๖-๑๐ กรัม/๑๐๐ ซีซีจัดเก็บภาษีในอัตราที่
ทำให้ราคาเพิ่มสูงขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๒๐ ของราคาขายปลีก และปริมาณน้ำตาล
มากกว่า  ๑๐ มิลลิกรัม/๑๐๐ ซีซี จัดเก็บภาษีในอัตราที่ทำให้ ราคาขายปลีกสูงขึ้นไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๒๕ ของราคาขายปลีก 

  นึ่เป็นมาตรการทางภาษี ที่รัฐใช้ในการควาบคุมไม่ให้มีการบริโภคน้ำตาล
มากเกินไป  เพื่อต้องการจะควบคุมโรคเรื้อรังต่างๆ โรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคความดัน 

โรคหัวใจที่ระบาดมากอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน อาหารต้านโรคจึงต้องลดแป้งและน้ำตาล
ให้มาก  มากเท่าไหร่ค่อยกล่าวกันในตอนต่อๆไป  สำหรับท่านผู้อ่านสามารถจะเข้าไป
ฟังคำบรรยายเรื่องน้ำตาลได้ใน www.youtube.com/the sugar epidermic ;policy 

versus politics.,และเรื่อง the sugar;the bitter truth จะได้ประโยชน์มาก 
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ศาสตราจารย์ โรเบอร์ต เอส. ลัสติค   
ผู้รณรงค์ให้คนอเมริกันเห็นโทษของน้ำตาลและหนังสือ Fat Chance อันโด่งดัง 

  

ภาพแสดงปริมาณน้ำตาลที่เราบริโภคเพิ่มขึ้นอย่างมากพร้อมกับโรคอ้วน จากปี ๑๙๗๐-๒๐๐๐. 
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ตอนที่ ๖  
น้ำตาลฟรุคโตส 

  ท่านผู้อ่านครับ ตอนที่แล้วได้พูดถึงผลเสียของการบริโภคน้ำตาลมากเกิน
ไป ทำให้เกิดโรคเรื้อรังต่างๆ ไม่ใช่บริโภคไขมันมากเกินไปอย่างที่เราเข้าใจ ตอนนี้ผู้
เขียนขอขยายความให้เข้าใจมากขึ้นอีกเล็กน้อยครับ น้ำตาลในน้ำอัดลมเขาใช้น้ำตาลฟ
รุคโตสในรูปน้ำเชื่อมผสมเข้าไปให้มีรสหวาน เพื่อลดต้นทุน  การผลิตน้ำตาลฟรุคโตส
ชนิดน้ำเชื่อม (Fructose corn syrup)  ออกจำหน่ายเริ่มขึ้นในญี่ปุ่น ระหว่างปี ๑๙๖๐ 

และเข้ามาในสหรัฐในปี ๑๙๗๐    ในระหว่างปี๑๙๗๐-๒๐๐๐ การบริโภคน้ำตาลฟรุคโต
สทำจากข้าวโพด  ในสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นเกือบร้อยละ ๓๐  และส่วนใหญ่จะเป็นการ
บริโภคเครื่องดื่มน้ำอัดลม น้ำผลไม้ ชาเขียว เป็นต้น หลังจากนั้นอเมริกาก็จำหน่าย
น้ำตาลชนิดนี้ไปทั่วโลก ประเทศที่นำเข้ามาก เช่น เม็กซิโก จะเห็นว่าการบริโภคน้ำตาล
ฟรุคโตสสูง พร้อมกับการเพิ่มขึ้นของเบาหวานตามไปด้วยอย่างชัดเจน   ปัจจุบันการค้า
ที่ขยายตัวไปทั่วโลก ทำให้น้ำตาลฟรุคโตสมีการใช้ในอุตสาหกรรมอาหารอย่างกว้าง
ขวาง  พร้อมกับการแพร่ระบาดของโรคอ้วน โรคเบาหวานประเภทที่ ๒ ไปทั่วโลกเช่นกัน  

จะเห็นว่าแม้แต่ ซาอุดิอารเบีย  มาเลเซีย อียิปต์ เมกซิโก แคนาดา ฮังการี ล้วนแต่มีการ
บริโภคน้ำตาลฟรุคโตสสูงมากและมีเพิ่มขึ้นของเบาหวานประเภทที่ ๒ สูงมากตามมา
ด้วย 
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  น้ำตาล Fructose แต่เดิมเชื่อว่า น้ำตาลตัวนี้จะเหมาะที่จะนำมาใช้ในผู้ป่วย
เบาหวาน  เนื่องจากมันไม่กระตุ้นการหลั่งอินซูลิน  ต่อมาพบว่า มันเป็นตัวปัญหาของการ
ระบาดของโรคเบาหวานชนิดที่ ๒  น้ำตาล ฟรุคโตส เป็น Monosaccharide ที่พบในผล
ไม้และน้ำผึ้ง  ในน้ำเชื่อมฟรุคโตส (Fructose corn syrup) มีฟรุคโตสอยู่ร้อยละ ๔๒-๕๕ 

ซึ่งเหมือนกับ  น้ำตาลก้อน (table sugar) คือ น้ำตาลซูโคส (Sucrose) ประกอบด้วย
กลูโคสและฟรุคโตสอย่างละครึ่ง    น้ำเชื่อมฟรุคโตสเป็นสารที่อุตสาหกรรมอาหารใช้ใส่
ไว้ในเครื่องดื่มต่างๆเพื่อให้มีรสหวาน มันมีรสหวานกว่าน้ำตาลก้อน ๗ เท่าและราคาถูก
กว่า ๑ใน๓ ทำให้ต้นทุนการผลิตสินค้าต่ำลง  ในการศึกษาในคน พบว่า การบริโภคน้ำ
ตาลฟรุคโตสมากเกินไปทำให้ เกิดการระบาดของภาวะดื้อต่ออินซูลิน  ภาวะอ้วน  ความ
ดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดผิดปรกติ และเบาหวานชนิดที่ ๒ ในคน โดยเฉพาะในเด็ก   

  นพ. ไมเคิล โกลัน (Michael  M Goran) และคณะ ศึกษา ความสัมพันธ์
ระหว่างปริมาณน้ำตาลฟรุคโตสที่บริโภคกับ การเกิดโรคเบาหวาน ใน ๑๙๙ ประเทศ  
ในผู้ใหญ่อายุ ๒๐ ปีขึ้นไป พบว่า ใน ๔๙ ประเทศ       โรคเบาหวานในประเทศที่บริโภค
น้ำตาลฟรุคโตส จะพบสูงกว่าเกือบร้อยละ ๒๐เมื่อเทียบกับประเทศที่ไม่ได้บริโภคน้ำตาล
ชนิดนี้ (Global Public Health 2012,1-10,I Frist article) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ นพ. กร๊อสและคณะ ( Gross L.S,Am J Cli Nutr2004:79(5):774-779) ซึ่งพบว่า 
การเกิด (prevalence)  โรคเบาหวานประเภทที่ ๒ เพิ่มขึ้นในต้นศตวรรษที่ ๒๐ 

เนื่องจากการบริโภคน้ำตาลฟรุคโตสแบบน้ำเชื่อม  (Fructose corn syrup)ที่เพิ่มขึ้น ซึ่ง
เป็นปัจจัยพื้นฐานด้านอาหารตัวแรกที่ชัดเจน 

  สำหรับน้ำตาล ฟรุคโตส ในรูปของ น้ำเชื่อมรสหวานทำจากข้าวโพด 

(Fructose corn syrop) ซึ่งกำลังเป็นปัญหาใหญ่ในเรื่องสุขภาพ  เนื่องจากมันเป็นส่วน
ประกอบสำคัญในน้ำดื่มชนิดต่างๆ เช่น น้ำอัดลม  น้ำผลไม้ น้ำชาเขียว เป้นต้น   น้ำตาล
ชนิดนี้    ในปี ๒๐๐๘ ชาวอเมริกันบริโภคน้ำตาลฟรุคโตสน้ำเชื่อมจากข้าวโพด ปีละ 
๑๗.๑ กก.ต่อคนต่อปี และน้ำตาลอ้อย ๒๑.๒ กก.ต่อคนต่อปี   การบริโภคน้ำตาลเพิ่ม
ขึ้นมากโดยตลอดพร้อมกับการเพิ่มขึ้นของโรคอ้วนและโรคเบาหวานเหมือนเป็นเงาตาม
ตัว และในปี ๑๘๐๙ เริ่มมีรายงานคนไข้โรคอ้วนแบบอันตราย (Morbid Obesity ) ราย
แรกของโลก ชื่อ นายแดเนียน แลมเบอร์ต (Daniel Lambert) น้ำหนัก ๗๓๒ ปอนด์ เขา
เสียชีวิตอายุ ๔๐ ปี เสื้อคลุมของเขาให้คนรูปร่างธรรมดาใส่ได้ถึง ๗ คน จนถึงปัจจุบัน 

โรคอ้วนและโรคเบาหวานก็เป็นโรคที่ระบาดไปทั่วโลก  พร้อมกับพัฒนาการของอาหาร
แปรรูปประเภทแป้งและน้ำตาลที่ขยายตัวไปทั่วโลก อาหารเหล่านี้บรรจุหีบห่อ น่ารับ
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ประทาน และในรูปน้ำดื่มต่างๆ  ซึ่งมันเป็นมหันตภัยของมนุษย์ในศตวรรษที่ ๒๑ เพราะ 
ฉะนั้นนักวิทยาศาสตร์ด้านสุขภาพจึงแนะนำให้หลีกเลี่ยงอาหารประเภทนี้  

  ศาสตราจารย์ริดชาร์ด จอห์นสัน อายุรแพทย์ด้านโรคไต แห่งมหาวิทยาลัย
โคโรราโด  ได้ศึกษาเกี่ยวกับผลของน้ำตาลฟรุคโตสต่อการเกิดโรคต่างๆ  พบว่า  

นอกจากมันจะทำให้อ้วนเร็วแล้ว มันยังทำให้เสี่ยงต่อโรคเบาหวาน โรคความดัน  โรค
ไขมันพอกที่ตับ โรคหัวใจ โรคไต กรดยูริคสูง เป็นโรคเก๊าซ์  มันเป็นตัวทำให้เกิดกลุ่ม
อาการที่เรียกว่า Syndrome X หรือ ที่เรียกกันในเวลาต่อมาว่า Metabolic Syndrome 

(โรคอ้วนลงพุง)    ท่านเชื่อว่า ในอเมริกา  ตัวปัญหาคือ น้ำอัดลม  น้ำดื่มรสหวานต่างๆ
ที่ผลิตโดยกระบวนการทางอุตสาหกรรมนี่เอง  เป็นสาเหตุของโรคอ้วน โรคเบาหวาน 
โรคความดัน  ไขมันในเลือดผิดปกติ   ดังนั้นการรักษาโรคเหล่านี้ ปัจจุบันคือ การลด
อาหารที่มีแป้งน้ำตาลให้เหลือน้อยๆ เพื่อจะได้ไม่ไปกระตุ้นการหลั่งอินซูลิน  ทำให้โรค
ต่างๆเหล่านี้หายไปได้โดยไม่ต้องกินยาลดไขมัน ลดความดัน  ลดน้ำตาล ปัจจุบันจึงมี
การคิดค้นเรื่องอาหาร แป้งและน้ำตาลต่ำ หรือ Low carb Diet ซึ่งจะกล่าวต่อไปใน
คราวหน้า ท่านผู้อ่านสามารถเข้าไปฟังคำบรรยายของศ . จอห์นสันได้ที่ 
www.youtube.com/prof. Richard Johnson: the origin of obesity and fatty 
liver. 

!  

 ศ. ริดชาร์ด จอห์นสัน ผู้ศึกษาเรื่องผลของน้ำตาลฟรุคโตส ในน้ำอัดลม ต่อโรคเรื้อรัง 
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นายแดเนียล  แลมเบิร์ท เป็นโรคอ้วนอันตรายรายแรกของโลก น้ำหนัก ๗๓๒ ปอนด์  
เสียชีวิตเมื่ออายุ ๔๐ ปี  

  

ปริมาณน้ำตาลที่คนอเมริกันกินมากขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. ๑๗๐๐-๒๐๐๐  
จากปีละ ๔ ปอนด์ ต่อปีเพิ่มขึ้นเป็น ๑๕๕ ปอนด์ต่อปี 
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ตอนที่ ๗  
น้ำตาลทำให้เรา 
เป็นโรคเรื้อรัง 

  ท่านผู้อ่านครับ ปัญหาเรื่องน้ำตาลทำให้เป็นโรคเรื้อรังได้อย่างไร เป็น
ปัญหาที่นักวิทยาศาสตร์ด้านสุขภาพสนใจกันมาก     ผู้เขียนขอขยายความดังนี้ครับ    
อาหารที่เรารับประทานกันเป็นระบบอาหารที่เรียกว่า อาหารไขมันต่ำ(Low Fat Diet)   

ซึ่งเราเรียนมาตั้งแต่เด็กให้เรากินอาหารที่ให้พลังงานแก่ร่างกาย มี ๓ อย่างคือ คาร์โบ
ไฮเดรท โปรตีนและ ไขมัน    อาหารคาร์โบไฮเดรท เช่น ข้าว แป้ง น้ำตาล   ให้กินให้ได้
รับพลังงาน ร้อยละ ๖๐   อาหารโปรตีน เช่น  เนื้อสัตว์ ไข่ นม ร้อยละ ๒๐ ไขมันร้อยละ 
๒๐-๓๐ ตามหลักปิรามิดอาหาร ที่อเมริกาแนะนำไว้ตั้งแต่ปี ๑๙๗๗ คนทั่วโลกก็ถือ
ปฏิบัติกันมา ๔๐-๕๐ ปีแล้ว อัตราโรคอ้วนก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตามกันมา อะไรเป็น
สาเหตุ  ในฉบับที่แล้วๆมา ได้ชี้ให้เห็นว่า  ตัวปัญหาคือ การบริโภคแป้ง น้ำตาล ขนม
หวาน น้ำอัดลมต่างๆมากเกินไป  

  คนทางโลกตะวันตกจะกินขนมปัง ชนิดต่างๆ กินเนื้อสัตว์ นม เนย ผัก ของ
หวาน น้ำอัดลม น้ำดื่มต่างๆ  ทางบ้านเราก็กินข้าวเป็นหลัก ๒-๓ มื้อ กินผัก ผลไม้ เนื้อ
สัตว์ ไข่ เรายังกินของหวาน บางคนกินชา กาแฟ น้ำอัดลม  น้ำชาเขียว น้ำผลไม้ การกิน
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อาหารแบบนี้ รวมๆกันแล้วแป้งและน้ำตาลจะมากเกินไป  เขาพบว่า คนอเมริกันกิน
น้ำตาล คนละ ๒๒ ช้อนชาต่อวัน  ซึ่งโดยปกติเขาแนะนำให้กินน้ำตาลได้ ผู้ชายคนละ ๙ 
ช้อนชา ผู้หญิงคนละ ๖ ช้อนชาต่อวัน ซึ่งน้อยมาก ในบ้านเราก็เช่นเดียวกัน เรากิน
น้ำตาลกันถึงวันละ ๒๐ ช้อนชาต่อคน  และจากสถิติพบว่า  ปริมาณน้ำตาลและโรคอ้วน 

โรคเบาหวาน เพิ่มขึ้นพร้อมๆกันไป อย่างรวดเร็ว 

  นพ. นอร์แมน แคปเพน (Norman M Kaplan) ศาสตราจารย์ทาง
อายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัย เทคซัส เมืองดาลัส ได้รายงานเรื่อง สี่สหายเดนตาย ใน
วารสารทางการแพทย์ (Arch Intern Med1989;149:1514-1520) โดยพบว่า เรามักจะ
พบ สี่สหาย มาด้วยกันบ่อยๆคือ ภาวะอ้วนที่พุง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และไขมัน
ในเลือดสูง  ตอนนั้นยังไม่เข้าใจอย่างชัดเจนว่า เพื่อนสี่คนนี้มาด้วยกัน หรือต่างคนต่าง
มาพบกันโดยบังเอิญ   ก่อนหน้านี้  ศาสตราจารย์ เจอราล์ด เรอวีน (Gerald Reaven) 

อายุรแพทย์แห่งมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ก็เคยรายงานไว้ในวารสารเบาหวาน ในปี 
๑๙๘๘ เช่นกัน ท่านเรียก กลุ่มสี่สหาย ว่า กลุ่มอาหารเอ็กซ์ (syndrome X) เนื่องจากยัง
ไม่รูชัดเจนว่าอะไรเป็นอะไร ใช้ชื่อเอ็กซ์ไว้ก่อน ท่านพบว่า ความอ้วน โรคเบาหวาน โรค
ความดัน  ไขมันในเลือดสูง และภาวะดื้อต่ออินซูลิน เป็นกลุ่มอาการที่พบร่วมกัน ต่อ
มายังพบว่า มีภาวะกรดยูริคและสารที่ทำให้เลือดแข็งตัว ไฟบริโนเจนและ สาร PAI-1 สูง
ขึ้นร่วมด้วย และพบว่าภาวะเหล่านี้เกิดจาก อินซูลินในเลือดสูงและมีภาวะดื้อต่ออินซูลิน   

ทำให้ท่านได้รับรางวัลโนเบลในเวลาต่อมา     ศ. เรอวีนศึกษาเรื่อง ภาวะดื้อต่ออินซูลิน
อย่างยาวนานกว่า ๔๐ ปี ปัจจุบันท่านอายุ ๘๘ ปีแล้ว  ท่านได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดา
แห่งภาวะดื้อต่ออินซูลิน (Father of Insulin resistance)  
 
  ปัญหาที่นักวิจัยสงสัยมากในตอนแรกคือ โรคกลุ่มนี้มันเป็นโรคเดียวกัน 
หรือเป็นคนละโรคแต่มาเป็นพร้อมกันโดยบังเอิญ    งานวิจัยต่อมาจึงทำให้รู้ว่ามันเป็น
โรคเดียวกัน มีที่มาอย่างที่เดียวกัน    ศาสตราจารย์ราล์ฟ  เดอฟอนโซ (Ralph 

Defronzo) อายุรแพทย์แห่ง ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ ม. เทคซัส ที่ แอนโตนิโอ   
อธิบายว่า ที่เราเห็นภายนอก คือ ความอ้วน เบาหวาน ความดันสูง และไขมันในเลือดสูง 
เป็นเพียงภูเขาน้ำแข็ง ที่ลอยอยู่ในมหาสมุทร  แต่มันมาจากความผิดปกติที่ถูกปิดบังไว้ 

คือ  ภาวะอินซูลินในเลือดสูงและภาวะดื้อต่ออินซูลิน (Hyperinsulinemia and Insulin 

Resistance) ซึ่งเป็นรากเหง้าของปัญหาอยู่ข้างใต้ 
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  ท่านผู้อ่านครับ ในเวลาที่เรากินแป้งและน้ำตาลเข้าไปในร่างกาย  ร่างกาย
ของเราจะหลั่งฮอร์โมนอินซูลิน ออกมาในกระแสเลือด ฮอร์โมนตัวนี้จะพาเอาน้ำตาลที่
ย่อยสลายแล้วเป็นกลูโคสเข้าไปในเซลเพื่อให้เซลใช้เป็นพลังงานต่อไป ฮอร์โมนอินซูลิน
สร้างจากตับอ่อน  ถ้าเรากินแป้งและน้ำตาลไม่มากเกินไป ก็ไม่มีปัญหาอะไร  แต่ในคนที่
กินแป้งและน้ำตาลมากทุกๆวัน  ชอบอาหารรสหวาน กินจนติดเป็นนิสัย  ตับอ่อนก็จะ
สร้างอินซูลินออกมามากตลอดเวลา  เพื่อตอบสนองระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงตลอด  ถ้า
เหตุการณ์เกิดขึ้นแบบนี้ตลอดเวลาหลายๆปี ตับอ่อนก็จะหลั่งอินซูลินออกมามากตลอด
เวลา เพื่อตอบสนองต่อระดับน้ำตาลที่สูง เมื่อมีน้ำตาลในเลือดสูงและอินซูลินออกมามาก
ตลอดเวลาหลายๆปีเข้า เซลก็จะเกิดภาวะ ดื้อต่ออินซูลินตามมา คือ ผนังเซลไม่ยอมให้
น้ำตาลเข้าไปใช้ในเซล น้ำตาลจะถูกเก็บไว้ในตับประมาณ ๘๐ กรัมและกล้ามเนื้อ
ประมาณ ๔๐๐ กรัมเพื่อเอาไว้ใช้ในเวลาขาดแคลน น้ำตาลส่วนเกินที่มากเกินไป  ตับจะะ
เปลี่ยนเป็นไขมันไตรกลีเซอไรด์เก็บไว้ในเซลไขมัน แถวหน้าท้อง ในช่องท้อง  อินซูลินยัง
มีฤทธิ์ยับยั้งการนำไขมันที่มีอยู่ในเซลไขมันออกมาเพื่อใช้เป็นพลังงานด้วย                  

จะเห็นว่าอินซูลินนอกจากทำหน้าที่นำน้ำตาลไปให้เซลต่างๆใช้เป็นพลังงานแล้ว  มันยัง
ทำให้เกิดการสะสมไขมันด้วย ถ้าเรากินน้ำตาลมากเกินไป มันจะเปลี่ยนน้ำตาลเป็นไข
มันเก็บไว้ ผลคือเราก็จะอ้วนขึ้น นอกจากนั้น อินซูลินมีฤทธิ์ทำให้ความดันสูงได้ด้วย  
เนื่องจากอินซูลินทำให้มีการดูดกลับของเกลือโซเดียมที่ไต ทำให้มีน้ำคั่งในร่างกาย และ
อินซูลินยังทำให้กล้ามเนื้อผนังเส้นเลือดหนาตัวขึ้น ทำให้รูของหลอดเลือดตีบแคบลง   

  ดังนั้นจะเห็นว่า  อินซูลิน เป็นตัวทำให้เกิด สี่สหาย เป็นเรื่องเดียวกัน  ดังนั้น 

พอมีภาวะดื้อต่ออินซูลินเกิดขึ้น  ระดับน้ำตาลในเลือดก็จะสูง ระดับอินซูลินในเลือดก็สูง
ด้วย และอินซูลินไม่ทำงานด้วย นั่นคือเราเป็นเบาหวานแล้ว ในขณะนั้นระดับไขมัน
ไตรกลีเซอไรด์ก็สูงด้วยเพราะตับจะเปลี่ยนน้ำตาลในเลือดที่สูงเป็นไตรกลีเซอไรด์   

อินซูลินทำให้ความดันสูงตามมา ดังที่กล่าวมาแล้ว นั่นคือ  ภาวะดื้อต่ออินซูลินทำให้เรา
เป็นเบาหวาน ไขมันในเลือดสูง  ความดันสูง  โรคอ้วน และโรคหัวใจตามมา เป็นเรื่อง
เ ดีย วกัน มัน เ กิดจ ากส า เ หตุ เ ดีย ว คือ กินแป้งแล ะน้ำตาลมาก เ กิน ไป   
(www.youtube.com/Prof. Robert Lustig, MD.-what is metabolic syndrome) 
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การพัฒนาของมนุษย์เมื่อหลายล้านปี จนเข้าสู่ยุคคนอ้วนลงพุงเริ่มเมื่อ ๕๐ ปีมานี้เอง 

  

ปิรามิดอาหารไขมันต่ำ ที่ยึดถือปฏิบัติกันมาตั้งแต่ปี ๑๙๗๗ ฐานปิรามิดจะเป็นข้าว แป้ง  
น้ำตาลมากที่สุด ขึ้นมาเป็นผักผลไม้ ต่อมาเป็นเนื้อ นม ไข่ และให้กินน้อยสุดคือไขมัน  
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ภาพภูเขาน้ำแข็งที่เรามองเห็น คือ โรคอ้วน โรคความดัน โรคเบาหวาน ไขมันในเลือดสูง  
แต่สาเหตุของมันอยู่ข้างใต้ คือ ภาวะดื้อต่ออินซูลิน (Insulin Resistance) 

     

หนังสือของ ศ. เจอราล์ด เรวีน ผู้อธิบายภาวะดื้อต่ออินซูลิน 
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ตอนที่ ๘  
อาหารต้านภาวะ 
ดื้อต่ออินซูลิน 

  ท่านผู้อ่านครับ ในตอนที่แล้วมาเราพูดถึงอาหารคาร์โบไฮเดรท เช่น ข้าว 

แป้ง น้ำตาล ว่า ถ้ากินมากเกินไป จะเป็นสาเหตุของโรคอ้วน โรคเบาหวาน ไขมันใน
เลือดสูง โรคความดัน  โรคหัวใจ เนื่องจาก แป้งและน้ำตาลเมื่อกินเข้าไปมากๆมันจะ
เปลี่ยนเป็นไขมันสะสมในส่วนต่างๆของร่างกายโดยเฉพาะช่องท้อง ทำให้เราอ้วนลงพุง 
และ ดังที่ได้อธิบายไปในตอนที่แล้วว่า อินซูลินซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ช่วยในการนำน้ำตาลไป
ให้เซลใช้เป็นพลังงาน ในขณะเดียวกันมันก็ทำให้เกิดการสะสมไขมันด้วย อินซูลินที่หลั่ง
ออกมามากเป็นเวลาหลายๆปี เนื่องจากเรากินอาหารแป้งน้ำตาลมากจนเคยชิน  ชอบกิน
หวาน กินไม่เป็นเวลา  มันจะกระตุ้นการหลั่งอินซูลินตลอดเวลา   นานเข้าเนื้อเยื่อเริ่มไม่
ตอบสนองต่ออินซูลิน  ก็จะทำให้เกิดภาวะดื้อต่ออินซูลิน (Insulin Resistance) และนาน
เข้าบีต้าเซลที่ตับอ่อนก็เริ่มล้า  เราก็เกิดโรคเบาหวานขึ้น  และตามมาด้วยโรคหัวใจ โรค
ไขมันสะสมที่ตับ โรคเก๊าซ์  
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  ศาสตราจารย์ทิม โนแอค (Tim Noakes) แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์
การกีฬา แห่งมหาวิทยาลัยแคปทาวน์ อาฟริกาใต้  ท่านเป็นนักวิ่งมาราทอน เคยเข้า
แข่งขันวิ่งมาราทอนและมินิมาราทอนไม่ต่ำกว่า ๗๐ ครั้ง เป็นผู้ก่อตั้งสถาบันเวชศาสตร์
การกีฬาแห่งอาฟริกาใต้ สถาบันนี้สร้างผลงานวิจัยออกมาไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ชิ้น  ท่าน
สนใจศึกษาวิจัยด้านอาหารและการออกกำลังกายในนักกีฬา  ท่านสอนให้นักกีฬากินอา
หารคาร์โบไฮเดรทให้มากในระหว่างซ้อม และก่อนแข่งขัน เพื่อให้ร่างกายแข็งแกร่ง  
กล้ามเนื้อมีพลัง ซึ่งเป็นแนวคิดหลักในด้านโภชนาการในนักกีฬาในปัจจุบัน   ซึ่งท่าน
กล่าวในเวลาต่อมาว่า เป็นวิธีการที่ผิด  ตัวท่านเองต่อมาเป็นเบาหวาน (คุณพ่อก็เป็นเบา
หวาน)   ต่อมาท่านศึกษาเรื่องอาหารคาร์โบไฮเดรทต่ำ  และพบว่า การกินอาหารคาร์โบ
ไฮเดรทต่ำ ไขมันสูง(Low Carb High Fat Diet,LCHF) สามารถรักษาเบาหวาน ได้ดีกว่า
อาหารไขมันต่ำ (Low Fat Diet) ที่ท่านใช้อยู่ การกินอาหารแบบนี้ทำให้ควบคุมน้ำตาล
ในเลือดได้ดี ร่างกายแข็งแรงกว่าเดิม ไม่ต้องกินยาอะไร ช่วยให้มีพลังในการเล่นกีฬาได้
ดีขึ้นกว่าเดิม  ต่อมาท่านจึงตั้งมูลนิธิโนแอค(The Noakes Foundation)ขึ้น เพื่อเผยแพร่
และให้ความรู้แก่ประชาชนในการนำเอาอาหาร คาร์โบไฮเดรทต่ำมาบำบัดโรคอ้วน โรค
เรื้อรังต่างๆ ปัจจุบันท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร Low carb  ที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งของ
โลก  

  ท่านกล่าวว่า  เราสามารถแก้ไขภาวะดื้อต่ออินซูลิน  โดยการจำกัดอาหาร
คาร์โบไฮเดรทให้ต่ำมากๆให้เหลือวันละไม่เกิน ๕๐ กรัม มันจะทำให้ความผิดปกติต่างๆ 

ไม่ว่าความอ้วน เบาหวาน ความดัน ไขมันสูง หรือโรคหัวใจ กลับมาปกติโดยไม่ต้องกิน
ยาอะไร  เมื่อเราไม่กินข้าว แป้ง น้ำตาล มันฝรั่ง  อินซูลินก็ไม่หลั่งออกมา  โรคเหล่านี้ก็
ไม่เกิดขึ้น เพราะโรคเหล่านี้มีสาเหตุมาจากอินูลินสูง และภาวะดื้อต่ออินซูลินเพียงสาเหตุ
เดียวเท่านั้น   อาหารคาร์โบไฮเดรทไม่ใช่อาหารที่จำเป็นของร่างกาย  เราไม่ต้องกินอา
หารคาร์โบไฮเดรทก็ไม่ทำให้เกิดโรคอะไร  เราหันมากินไขมัน เนื้อสัตว์ ไข่ ปลา ผัก เนย 
นม แทนก็ได้  เราเปลี่ยนให้ร่างกายใช้พลังงานจากไขมันแทนคาร์โบไฮเดรท  กินไขมัน
เป็นหลัก  ไขมันจากเนื้อสัตว์ ไข่ เนย ไขมันจากพืช เช่น  น้ำมันปาล์ม น้ำมันมะพร้าว 

น้ำมันมะกอก เป็นต้น มีประโยชน์ต่อร่างกาย  ไม่ได้ทำให้เราเป็นโรคหัวใจ  กินไขมัน
แล้วน้ำหนักจะลดลง จะผอมแต่แข็งแรง  นอกจากนี้เราต้องงดผลไม้ที่มีรสหวาน  ขนม
เค็ก คุกกี้ พาสต้า น้ำอัดลม น้ำผลไม้ น้ำชาเขียว พวกนี้ผสมน้ำตาลมากเกินไป ซึ่งปฏิบัติ
ได้ไม่ยาก  อาหารแบบนี้ทำให้ไม่หิวข้าว ทำให้เราไม่กินจุกจิก  อาหารแบบนี้  เรียกว่า 

อาหารคาร์โบไฮเดรทต่ำ (Low Carb Diet) 
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  ท่านได้แนะนำให้เพื่อนคนหนึ่งซึ่งเป็นแพทย์ด้วยกัน เขาหนัก ๑๒๖ กก. เป็น
โรคเบาหวาน โรคความดัน โรคเก๊าซ์ โรคผิดปกติในการนอน (Sleep Apnea) และ
หัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะ (Atrial Fibrilation) ให้กินอาหารLow Carb) ในเวลา ๑ ปี น้ำ
หนักเขาลดลง ๒๕ กก. โรคต่างๆหายเป็นปกติหมด  เขารู้สึกแข็งแรง  กระฉับกระเฉ่ง  
เหมือนเกิดใหม่ เขารู้สึกเป็นหนี้บุญคุณต่อศ. โนแอคอย่างมาก ที่ให้ชีวิตใหม่แก่เขา  

โดยไม่ต้องกินยาอะไร แค่งดแป้ง ขนมปัง ขนมหวาน น้ำตาล มันฝรั่ง กินแต่เนื้อสัตว์ 
ปลา ไข่ ไขมัน นม เนยและ ผักสลัด เป็นต้น ซึ่งทำได้ไม่ยากเลย 

  ในแง่นักกีฬา ศ. ทิม โนแอคเป็นนักวิ่งมาราทอน   พวกนักวิ่งระยะไกล เช่น  

นักวิ่งมาราทอน  ตามหลักวิชาแต่เดิมที่ท่านสอน  ท่านจะสอนให้กินอาหารคาร์โบไฮ
โดรทให้มากขณะฝึกซ้อม ก่อนแข่ง ในระหว่างแข่งขัน เพื่อเพิ่มพลังกล้ามเนื้อ เมื่อวิ่ง
ระยะเวลานานๆ นักกีฬาเหล่านี้เมื่อเวลาผ่านไปหลายๆปี พบว่าบางคนมีภาวะดื้อต่อ
อินซูลินเกิดขึ้น น้ำหนักขึ้น และพลังกล่ามเนื้อลดลง ทั้งที่ยังกินอาหารคาร์โบไฮเดรทสูง  
และไม่ประสบความสำเร็จในการแข่งขัน  แต่เมื่อเปลี่ยนมากินอาหารคาร์โบไฮเดรทต่ำ 

ไขมันสูง ก็สามารถกลับมาแข่งขันให้ประสบชัยชนะได้อีกครั้ง  ยกตัวอย่าง นักวิ่งมารา
ทอนอดีตแชมป์  ชาวอาฟริกาใต้ ซึ่งเป็นเพื่อนของท่านคนหนึ่ง   หลายปีต่อมาเขาอ้วน
ขึ้น มีอาการดื้อต่ออินซูลินเกิดขึ้น ทำให้การแข่งขันไม่ประสบความสำเร็จ ต่อมาท่าน
แนะนำให้เปลี่ยนมากินอาหาร Low carb ก็ปรากฏว่ากลับมาวิ่งมาราทอนจนประสบชัน
ชนะใหม่ได้อีก ท่านผู้อ่านสามารถเข้าไปฟัง การบรรยายของศ. ทิม โนแอคได้ที่ 
www.youtube.com/Prof. Tim Noakes - Medical aspects of low carbohydrate 
lifestyle.และเรื่อง Prof. Tim Noakes- LCHF For Elite Athletes.จะได้ความรู้อย่าง
มาก 
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ภาวะดื้อต่ออินซูลินทำให้เกิดโรคเบาหวาน โรคความดัน โรคหัวใจ ตามมา  
และสาเหตุก็มาจากการกินอาหารคาร์โบไฮเดรทมากเกินไปนั่นเอง 

  

อดีตแชมป์วิ่งมาราทอนชาวอาฟริกาใต้ เพื่อนของศ. ทิม โนแอค ต่อมาน้ำหนักขึ้นมี  
ภาวะดื้อต่ออินซูลิน ไม่ประสบความสำเร็จในการแข่งขัน ต่อมาเปลี่ยนเป็น 

อาหาร low carb high fat ทำให้ประสบความสำเร็จอีกครั้งหนึ่ง 
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ตอนที่ ๙  
อาหารคาร์โบไฮเดรทต่ำ 
บำบัดโรคเบาหวาน 

  ท่านผู้อ่านครับ การรับประทานอาหารคาร์โบไฮเดรทต่ำ ( Low carb diet) 

ช่วยให้เราควบคุมน้ำตาลไม่ให้มากเกินกว่าปกติ และลดน้ำหนักได้ ลดความดันลงได้ 

ทำให้ระดับไขมันในเลือดอยู่ในระดับปกติ  ลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจ   เนื่องจากเราลด
อาหารคาร์โบไฮเดรทลงให้มาก ไม่ให้เกินวันละ ๕๐ กรัม(ประมาณขนมปัง ๒ แผ่น)   
แล้วเพิ่มรับประทานอาหารไขมันแทนวันละ ๑๐๐-๑๕๐กรัม (๑-๒ ช้อนโต๊ะต่อมื้อ )  

สำหรับโปรตีนหรืออาหารเนื้อสัตว์เรารับประทาน วันละประมาณ ๖๐-๘๐ กรัม (๑- ๑.๕  

กรัมต่อกิโลกรัม)  การที่เราลดอาหารคาร์โบไฮเดรทลงมากๆ ก็เนื่องจาก  เราต้องการ
ให้ร่างกายใช้พลังงานจากไขมัน และโปรตีนแทนคาร์โบไฮเดรท เพื่อไม่ให้ร่างกายหลั่ง
อินซูลินออกมามาก  ซึ่งเราได้อธิบายในตอนที่แล้วๆมาว่า อินซูลินคือตัวปัญหา ทำให้
เกิดโรคต่างๆตามมา  

  อาหารที่ให้พลังงานมี ๓ อย่างคือ คาร์โบไฮเดรท โปรตีน ไขมัน ถ้าเราลด
ไขมันก็ต้องกินคาร์โบไฮเดรทมากขึ้น ที่เราใช้อยู่ในปัจจุบัน เราเรียกว่า อาหารไขมันต่ำ 

(Low fat diet) เราจำกัดไขมันไม่ให้เกิน ร้อยละ ๓๐ กินคาร์โบไฮเดรท ร้อยละ ๕๐-๖๐ 
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นอกนั้นเป็นโปรตีน  พอเราลดคาร์โบไฮเดรทให้น้อยลงไม่ให้เกิน ร้อยละ ๑๐  เราก็ต้อง
เพิ่มไขมัน และโปรตีน แต่โปรตีนเรากินได้จำกัด  เราก็ใช้เพิ่มตัวไขมัน  ไขมันเป็นร้อยละ 
๖๐ ขึ้นไป  มันจึงเป็นอาหารคาร์โบไฮเดรทต่ำไขมันสูง (Low carb High Fat 

Diet,LCHF)หรือ เรียกอีกแบบหนึ่งว่า อาหารคีโตเจนนิค (Ketogenic Diet) เนื่องจาก 

การกินอาหารแบบนี้ร่างกายจะสร้างสารคีโตนขึ้นมาแทนกลูโคส 

  ศาสตราจารย์ สตีเฟน ฟินนี่  (Stephen Phinney) แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน
อาหาร low carb  แห่งมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เดวิท อธิบายว่า  คนเราไม่ต้องกินอา
หารคาร์โบไฮเดรทก็ได้ กินเนื้อสัตว์ ไขมันสัตว์ กินผัก  ท่านได้เล่าถึง การดำรงชีพของ
มนุษย์เอสกิโม ที่อาร์คติค ขั้วโลกเหนือ   ในบันทึกของ ดร. เฟรดเดอริค ชวาสก้า 
(Frederick Schwatka) นักสำรวจขั้วโลกเหนือ ได้บันทึกไว้ในปี ๑๘๗๘-๑๘๙๐ ว่า เมื่อ
เขาอยู่ที่ขั้วโลกกับชาวอีนูอิก ตอนเหนือของแคนาดา เขากินแต่เนื้อกวางเรนเดียร์เพื่อ
ดำรงชีวิต  เขารู้สึกอ่อนเพลียไม่มีแรง แต่เมื่อผ่านไปสัก ๒-๓ สัปดาห์ อาการเหล่านี้ก็
หายไป รู้สึกแข็งแรงดี 

  ต่อมา ๑๙๐๖-๑๙๑๘ ดร.วิลจาลมาร์  สตีเฟนสัน Vilhjalmur  Stefansson) 

ศาสตราจารย์ด้านมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยฮาร์วาด ได้เดินทางสำรวจขั้วโลกเหนือ  

ทางตอนเหนือของแคนาดา    เขาใช้เวลาอยู่ที่นี่ กับชนพื้นเมืองแอสกิโม ชาว Inuit     
เขาพบว่าคนที่นี่กินเนื้อสัตว์ ปลา ไขมัน ไม่มีผักผลไม้  พวกเขาแข็งแรง ไม่เป็นโรคหัวใจ  

โรคมะเร็ง ความดันโลหิตสูง ผู้หญิงไม่มีปัญหาการคลอดยาก  หรือมีอาการแทรกซ้อน
ในการตั้งครรภ์  คนที่นี่แข็งแรงและเป็นคนมีอารมณ์ขัน  เขาประหลาดใจมากว่า  ทำไม
คนที่กินแต่เนื้อและไขมันจึงแข็งแรงไม่มีโรคอะไร  เขารายงานลงใน วารสารสมาคม
แพทย์อเมริกา  เดือนกรกฎาคม ๑๙๒๖  เรื่อง ผลของการกินเนื้อสัตว์เป็นเวลานาน    

เวลานั้นวงการแพทย์ยังไม่มีใครตอบได้ว่า การกินเนื้อสัตว์  ไม่กินแป้ง น้ำตาล จะมีผล
เสียอย่างไรต่อร่างกาย    

  ดังนั้นเมื่อเขากลับมาอยู่ที่นิวยอร์ค  เขาจึงเริ่มทดลองกินอาหารเนื้อและไข
มัน งดอาหารคาร์โบไฮเดรท ภายใต้การดูแลของคณะแพทย์ที่ รพ.เบลเลอวู 

( Bellevue) นิวยอร์ค   ในปี ๑๙๓๐ นพ. ดูบัวส์ (Dubois)   แพทย์ที่ดูแลเขา  รายงานว่า  
สตีเฟนสัน   เมื่อเริ่มทดลองน้ำหนักเกินไป ๑๐ ปอนด์   ภายใน ๒-๓สัปดาห์น้ำหนักเขาก็
ลงมาปกติ ทั้งๆที่เขากินอาหารวันละ ๒,๐๐๐-๓,๑๐๐ แคลอรี่ อัตราเผาผลาญอาหารของ
เขาเพิ่มขึ้นร้อยละ ๙ ในช่วงที่น้ำหนักลดลง  โคเลสเตอรอลลดลง ๕๐ มิลลิกรัม เขากิน
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อาหารเนื้อสัตว์ต่อไขมันเป็นอัตราส่วน ๓ ต่อ ๑ เขาทดลองอยู่ ๑ ปี ไม่พบความผิดปกติ
ใดๆ  

  ในแง่ของการลดน้ำหนัก  ราวกลางศตวรรษที่ ๒๐   ศาสตราจารย์อลัน เคต
วิค ( Alan Kekwick)  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยทางการแพทย์ รพ. Middlesex กรุง
ลอนดอน และ ดร.เกสตัน พาวัน (Gaston L.S.Pawan)  นักชีวเคมีโรงพยาบาลเดียวกัน 

ได้ทำการทดลองถึงผลของอาหารที่มีสัดส่วนของโปรตีน คาร์โบไฮเดรท ไขมัน ที่แตก
ต่างกันว่ากินแล้วจะมีผลแตกต่างกันอย่างไร ในการศึกษาหนึ่งพบว่าถ้าให้คนอ้วนกิน
อาหาร ๑,๐๐๐แคลอรี่เท่ากัน กลุ่มที่ ๑ ให้อาหารโปรตีน ร้อยละ ๙๐  กลุ่มที่ ๒ ให้อาหาร
มีไขมัน ร้อยละ ๙๐ กลุ่มที่ ๓ ให้อาหารที่มีคาร์โบไฮเดรท ร้อยละ ๙๐ กลุ่มที่ ๑น้ำหนัก
ลดลง ๐.๖ ปอนด์ กลุ่มที่ ๒ น้ำหนักลดลง ๐.๙ ปอนด์ กลุ่มที่ ๓ น้ำหนักขึ้นเล็กน้อย  และ
ในการศึกษาของเขาต่อมา เขาเพิ่มจำนวนแคลอรี่เป็น ๒,๐๐๐ แคลอรี่ ก็ยังพบว่า กลุ่มที่
กินอาหารไขมันสูง  คาร์โบไฮเดรทต่ำเป็นกลุ่มที่น้ำหนักลดลงมากที่สุด  ตั้งแต่นั้นมา  มี
แพทย์แผนปัจจุบันหลายท่านนำเอาแนวทางอาหารแบบ Low Carb มาประยุกต์ใช้ อย่าง
ได้ผลดีในการลดน้ำหนัก 

  ศ. สตีเฟน ฟินนี่  ผู้เชี่ยวชาญอาหาร low carb อธิบายว่า เมื่อเรางดอาหาร
แป้งและน้ำตาล ร่างกายจะใช้พลังงานจาก โปรตีนและไขมันแทน  เหมือนเวลาอดอาหาร
หลายๆวัน  โปรตีนและไขมันจะย่อยสลายให้พลังงาน  และเกิดสารคีโตนขึ้น  สารคีโตน 

มีคุณสมบัติที่ดี เป็นพลังงานสะอาด ทำให้เกิดอนุมูลอิสระน้อย (reactive oxygen 

species) สารคีโตนมีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระ  มันให้พลังงานที่ดีแก่เซลโดยเฉพาะ
เซลสมองใช้สารคีโตนแทนน้ำตาลได้ดี มันจึงทำให้คนที่มีอาการสมองเสื่อมฟื้นความจำ
ได้เร็ว และแก้โรคลมชักได้  สารคีโตนที่เกิดขึ้นจากการรับประทานอาหารไขมันสูง จะ
เกิดขึ้นไม่มากประมาณ ๐.๕ -๓ มิลลิโมล/ลิตร เท่านั้น  สารคีโตนเป็นตัวให้พลังงานที่
สำคัญสำหรับคนที่กินอาหาร Low Carb จากการศึกษาพบว่า ถ้าเรากินอาหารคาร์โบ
ไฮเดรทต่ำกว่า ๕๐ กรัมต่อวัน  ร่างกายจะสร้างสารคีโตนขึ้นมา เราเรียกอาหาร low 

carb แบบนี้ว่า อาหารคีโตเจนนิค (ketogenic diet)    คนไข้เบาหวานที่ใช้อาหารคีโต
เจนนิต ไม่ต้องกินยาลดน้ำตาลในเลือด  และไม่มีปัญหาเรื่องน้ำตาลในเลือดต่ำ 
(Hypoglycemia) และไม่มีอาการหิวบ่อยๆ อันนี้เป็นข้อดีที่มีประโยชน์มากในการนำ
อาหารชนิดนี้มาใช้บำบัดในผู้ป่วยเบาหวาน ซึ่งจะกล่าวถึงในตอนต่อๆไป 
(www.youtube.com/The art and science of nutritional ketosis  Dr. Stephen 
Phinny. และJeff Volex –the many facets of    Keto-adaption) 
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บันทึกของดร. เฟรดเดอริค ชวาสก้า ในการสำรวจขั้วโลกเหนือ  

  

บันทึกของดร. สตีเฟนสัน ในการสำรวจขั้วโลกเหนือ 
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ตอนที่ ๑๐  
โรคกลัวไขมัน 
เกิดขึ้นได้อย่างไร? 

  ท่านผู้อ่านครับ อาหาร Low Carb เขาจะให้กินอาหารแป้งน้ำตาลน้อยๆ ไม่
เกินวันละ ๕๐ กรัม   กินเนื้อสัตว์พอประมาณเพิ่มขึ้นเล็กน้อยประมาณ ๖๐-๘๐ กรัมต่อวัน 

ให้กินไขมันมากขึ้นประมาณวันละ๑๕๐  กรัม กินผักใบ     แต่ ผลไม้กินน้อยๆเนื่องจากมี
แป้งน้ำตาลมาก กินวิตามินและเกลือแร่เสริมด้วย   จะช่วยบำบัดโรคเรื้อรังต่างๆได้ โดย
ไม่ต้องใช้ยาหรือใช้ยาก็ลดลงมาก  ซึ่งมีการศึกษาวิจัยกันมามากในช่วง ๓๐ ปีที่ผ่านมา  

พบว่าได้ผลดีในการรักษาโรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง ไขมัน
ในเลือดสูง โรคลมชัก โรคสมองเสื่อม  อาหารแบบนี้ให้กินไขมันเป็นหลัก   

  แต่เดิมนั้นเราเรียนกันมาในตำราโภชนาการ คือ ทฤษฎีไขมัน (Lipid 

Heart Hypothesis) ทฤษฎีนี้กล่าวว่า “ ถ้าเรากินไขมันอิ่มตัวมาก ทำให้คอเลสเตอรอล
ในเลือดสูง ตามมาด้วยไขมันไปอุดตันเส้นเลือดหัวใจ และสมอง ทำให้เราเป็นโรค
เส้นเลือดหัวใจตีบ เส้นเลือดสมองตีบ” ที่มาของทฤษฎีนี้เริ่มตั้งแต่  ศาสตราจารย์ เดวิท 
อนิชส์คอฟ (David Anitschkov) แพทย์ชาวรัสเซีย  ได้รายงานในวารสารทางการแพทย์  
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ในปี ๑๙๐๖ พบว่า  ในการทดลองโดยให้กระต่ายกินไข่ ซึ่งมีคอเลสเตอรอลสูง พบว่า 

ต่อมาเส้นเลือดของมันจะมีไขมันมาอุดตัน   เหมือนกับเส้นเลือดอุดตันในคน     

     

ศ. แอนเซล คีร์  กับการศึกษา ๖ ประเทศ ของเขา 

  ต่อมาในปี๑๙๕๓  ดร.แอนเซล คีร์ (Ancel Keys)   แห่ง มหาวิทยาลัยมินเน
โซต้า ได้รายงานการศึกษาชื่อว่า การศึกษาใน ๖ ประเทศ(ภายหลังเพิ่มเป็น ๗ ประเทศ) 

(Six country study) ว่า ในการศึกษาคนใน ๖ ประเทศ คือ ญี่ปุ่น อเมริกา อิตาลี 
อังกฤษและเวลส์ แคนาดา ออสเตรเลีย พบว่า ในประเทศที่กินอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวสูงก็
จะพบว่า  มีโรคเส้นเลือดหัวใจตีบมากด้วย (Journal of Mount Sinai Hospital 1953  ;
20 :118-130)  

  ตอนนั้นนักวิชาการก็เชื่อกันมาและมีงานวิจัยตามมาภายหลังก็สนับสนุน
ความเชื่อนี้เรื่อยมา  จนในปี ๑๙๗๗ วุฒิสมาชิก ยอร์จ เมคโกแวน( Gorge McGovern) 

ประธานกรรมาธิการว่าด้วยเรื่อง อาหาร ของรัฐสภาอเมริกัน  ได้ทำรายงานด้านอาหาร
สำหรับประชาชน ก็ได้ทำคำแนะนำให้ประชาชนรับประทานอาหารไขมันต่ำ ลดอาหารที่
มีคอเลสเตอรอลสูง  หลีกเลื่องไขมันอิ่มตัวในสัตว์ ซึ่งรัฐบาลอเมริกันก็ถือเป็นนโยบาย
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ในเวลาต่อมาจนปัจจุบัน ในตำราโภชนาการก็สอนกันมาแบบนี้ ดังนั้น ตั้งแต่ปี ๑๙๗๗ 

รัฐบาลอเมริกันจะออกคำแนะนำเรื่องอาหารทุกๆ ๕ ปี (USDA Nutritional Guideline) 
ซึ่งเราดูได้จาก ปิรามิดอาหารของอเมริกา  

    

ปิรามิดอาหารของอเมริกา 

  เราจะพบว่าแนะนำให้เรากิน อาหารขนมปัง ข้าว ซีเรียล พาสต้า ๖-๑๑ส่วน
อาหารอยู่บริเวณฐาน กว้างสุด คือให้กินมากที่สุด คือพลังงานส่วนใหญ่มาจากคาร์โบ
ไฮเดรท กินผัก ๓-๕ ส่วน ผลไม้ ๒-๔ ส่วน กินนม เนย โยเกริด ๒-๓ ส่วน กินเนื้อสัตว์ 

๒-๓ ส่วน ไขมันและขนมหวานอยู่ยอดปิรามิดให้กินน้อยที่สุด อันนี้เป็นที่มาของอาหารไข
มันต่ำที่ทั่วโลกใช้กันอยู่  ในช่วงนี้เองวงการอุตสาหกรรมอาหารได้พัฒนาอย่างรวดเร็วมี
การแปรรูปอาหารแป้งและน้ำตาลเป็น ขนมปัง เค็ก คุกกี้ ธัญพืชชนิดต่างๆบรรจุหีบห่อ
สวยงามจำหน่ายตามร้านสะดวกซื้อทั่วไป  ในขณะเดียวกันก็มีการผลิตน้ำมันพืชไขมันโอ
เมก้า ๖ ออกมามากมาย จำหน่ายราคาถูก ใช้สะดวก จำพวกน้ำมันถั่วเหลือง น้ำมัน
ข้าวโพด น้ำมันทานตะวัน เป็นต้น  มีการพัฒนาไขมันเป็นไขมันทรานซ์ เพื่อใส่ในขนมปัง 
เค็ก คุกกี้ เนยเทียม  มาการีน เนยขาว (Shortening) เพื่อให้ขนมปังแห้ง กรอบ ร่วนฟู 

อยู่ได้นาน ขายได้นานๆไม่เหม็นหืน  
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แหล่งข้อมูล National Center for Health Statistics (US). Health, United States, 2008: With 
Special Feature on the Health of Young Adults. 2009 Mar. Chartbook 

  ดูจากกราฟจะเห็นว่า หลังปี ๑๙๗๗ หลังการใช้คำแนะนำเรื่องอาหาร อัตรา
เพิ่มขึ้นของโรคอ้วน (Obese)ในอเมริกา  เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด ในทุกกลุ่มอายุ จาก 
๑๙๗๖จนถึงปี ๒๐๐๖ 

  ถ้าเราดูกราฟความสัมพันธ์ระหว่าง การปริโภคน้ำตาล (Sugar and 

Obesity) กับภาวะโรคอ้วน จะเห็นว่า การบริโภคแป้งและน้ำตาลมากขึ้นแบบก้าว
กระโดด พร้อมๆกับปริมาณคนโรคอ้วน ก็เพิ่มตามไปด้วย  
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แหล่งข้อมูล Johnson RJ, et al. Potential role of sugar (fructose) in the epidemic of 
hypertension, obesity and the metabolic syndrome, diabetes, kidney disease, and 

cardiovascular disease. The American Journal of Clinical Nutrition, 2007. 
กราฟแสดงการบริโภคน้ำตาล ๑๗๐๐-๒๐๐๐เพิ่มแบบก้าวกระโดด อย่างชัดเจน 

  ถ้าเราดูกราฟของการบริโภคไขมันชนิดต่างๆ เราก็จะพบว่า  มีการบริโภค
ไขมัน โอเมก้า ๖ จากนำมันพืชที่ขายในท้องตลาด  (เส้นกราฟสีฟ้า)เพิ่มขึ้นมาก  นอกจาก
นั้นมากาลีน เส้นกราฟสีเทา และไขมันทรานส์(Shortening) เส้นกราฟสีม่วง ก็เพิ่มขึ้น
มากด้วย 
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กราฟแสดงการบริโภคไขมันชนิดต่างๆ ตั้งแต่ ๑๙๐๙-๒๐๐๙ 

  นี่คือที่มาของการรับประทานอาหารไขมันต่ำ (Low Fat Diet)  ซึ่งมีการวิจัย
ในระยะแรก มีการเมืองและธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร เข้ามาเกี่ยวข้อง ทำให้เกิดโรค
กลัวอาหารไขมัน เราจึงกินไขมันอิ่มตัวจากสัตว์น้อยลง  หันไปกินข้าว แป้งน้ำตาล มาก
ขึ้น และเริ่มมีการใช้ไขมันพืช ประเภท โอเมก้า ๖ เช่น น้ำมันถั่วเหลือง น้ำมันข้าวโพด 

น้ำมันทานตะวัน มากขึ้น เราบริโภคอาหารแปรรูปโดยขบวนการอุตสาหกรรมมากขึ้น  

ซึ่งเป็นที่มาของโรคอ้วนและโรคเรื้อรังต่างๆตามมาซึ่งจะได้กล่าวต่อไปในตอนหน้า  ท่าน
ผู้อ่านอาจจะเข้าไปฟังการบรรยายเรื่องไขมันอิ่มตัวได้ใน (www.youtube.com/Enjoy 
eating saturated fat,They are good for you ) 
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