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คำนำ 

        

  ความต้องการของมนุษย์ที่จะมีอายุยืนยาวถึงร้อยปีมีความเป็นไปได้สูง   
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ได้รับความสนใจไปทั่วโลก  มหาวิทยาลัยต่างๆจึงจัดตั้งศูนย์วิจัยเรื่องความชราภาพขอ
งมนุษญ์ (Aging Research Center)  ดังนั้นในช่วง ๓ ทศวรรษที่ผ่านมาจึงมีผลงานวิจัย
ทางด้านนี้ออกมามากมาย  ทำให้เรารู้ว่า  มีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้เราอายุยืน 

  ผู้เขียนได้รวบรวมงานศึกษาวิจันต่างๆที่มีนักวิทยาศาสตร์สุขภาพได้ทำเอา
ไว้  เพื่อเป็นแนวทางการศึกษาที่เราจะนำมาใช้ได้   เพื่อให้เรามีอายุยืน ตั้งแต่เรื่อง 
อาหาร  การออกกำลังกาย  การใช้ยาต่างๆ  สภาพแวดล้อม  และวิถีชีวิตของคนอายุยืน 
รวมไปถึงการฝึกจิตให้เป็นสมาธิตามหลักศาสนา ซึ่งพอจะทำให้เรามองภาพออกว่า  

การดำเนินชีวิตแบบใดจะช่วยให่เรามีอายุยืน  และเป็นสิ่งที่เราทำได้เอง  เพื่อให้พึ่ง
ตนเองได้  ผู้เขียนจึงหวังว่า หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ เป็นแนวทางสำหรับผู้ที่สนใจ
ในวิชาการด้านนี้  ใช้ศึกษาและนำมาปฏิบัติให้มีอายุยืนได้จริง 

                                          นพ. แพทย์พงษ์  วรพงศ์พิเชษฐ 

                                                      ม.ค. ๒๕๖๒ 
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ตอนที่ ๑  
นาฬิกาชีวิต 

  ท่านผู้อ่านครับ คนเราจะกินอาหาร ทำงาน ทำกิจกรรมต่างๆในเวลากลาง
วัน นอนในเวลากลางคืน เราตื่นนอนเช้าและเข้านอนเวลามืดค่ำ นี่คือนาฬิกาชีวิตของ
เรา(Circardian Rhythm) เมื่อเร็วๆนี้นักวิทยาศาสตร์ ๓ ท่าน คือ ศ.เจฟฟรี่ ซี ฮอล 
(Jeffrey C Hall),ศ.,ไมเคิล รอสแบส (Micheal Roshbash),ศ. ใมเคิล  ยัง (Micheal W 
Young)  ทั้งสามท่านได้ ค้นพบว่า นาฬิกาชีวิตของมนุษย์ถูกควบคุมโดยหน่วยพันธุกรรม 
(Gene)  เขาได้รับรางวัลโนเบลในปี ๒๐๑๗(www.youtube.com/ Nobel Prize 2017 
For Circadian Rhythm) โดยได้ค้นพบกลไกการควบคุมนาฬิกาชีวิตโดยยืนที่อยู่ในนิ
วเครียส จะสร้างโปรตีน หลายชนิด เพื่อควบคุมในเวลาเป็นกลางวันและในกลางคืน 
(Circadian Rhythm).ให้ร่างกายเราทำงานเป็นเวลา เวลากิน เวลานอน การหลั่ง
ฮอร์โมนต่างๆในระบบสรีรวิทยา เช่นฮอร์โมนเมลาโทนิน (Melatonin) ในเวลากลางคืน
ทำให้เราง่วงนอน ตอนเช้าก็มีการหลั่งฮอร์โมนคอร์ติซอล (Cortisol) เราก็พร้อมที่จะ
ทำงาน  ถ้าเรามีพฤติกรรมขัดกับนาฬิกาชีวิตเราก็จะเป็นโรค ซึ่งปัจจุบัน วิถีชีวิตเรา
เปลี่ยนไป  เรานอนนอ้ยลง เราต้องใช้เวลาทำงานมากขึ้น  บางคนนอนกลางวัน ทำงาน
กลางคืน เ ราอยู่ในโลกออนไลน์ได้ทั้งวันทั้งคืน นานเข้า เราก็เป็นโรคได้  
(www.youtube.com/ Nobel prize lecture : ,Micheal W Young ,Nobel Prize in 
Physiology or Medicine 2017) 

นักวิจัยอีกท่านหนึ่งที่สนใจเรื่องนี้ที่มีงานวิจัยที่น่าสนใจ คือ ศ, สัทชิน  
แพนด้า (Satchin  Panda)  แห่ง สถาบันซอล (Salt Institute) แคลิฟอร์เนีย  ท่าน
อธิบายว่า เมื่อปี ๑๙๐๐ คนมีอายุเฉลี่ยอยู่ที่ ๔๗ ปี, มีแค่๑ ใน ๑๐๐ ของคนในยุคนั้น  
อายุถึง๙๐ปี,  ๑ ใน ๓ ของเด็กแรกเกิดตายก่อนอายุ ๕ ปี ,สาเหตุการตายของคนก็ได้แก่

 6 นพ. แพทย์พงษ์  วรพงศ์พิเชษฐ



ทำอย่างไรให้อายุยืน 

การติดเชื้อ  แต่โลกในยุค ๒๐๑๐ ก็เปลี่ยนไป คนอายุเฉลี่ยอยู่ที่ ๗๙ ปี ,คน ๑ ใน ๔ 
มีอายุถึง ๙๐ ปี แต่ ๑ ใน ๓ ของผู้ใหญ่มีโรคเรื้อรังอย่างน้อย ๑ โรค และเมื่ออายุ ๖๕ ขึ้น
ไปจะมีหลายโรค และโรคเหล่านี้เกิดจากการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนไป  และโรคเรื้อรังเป็น
สาเหตุการตายส่วนใหญ่ของคนในโลกนี้และโรคเหล่านี้รักษาไม่หายแต่จะหายด้วยการ
ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต 

อะไรคือวิถีชีวิต  เขากล่าวว่า  การกิน การนอน การทำงาน และกิจกรรม
ต่างๆที่เราทำเป็นประจำนั่นแหละ คื วิถีชีวิต  แล้ววิถิชีวิตเราเริ่มต้นอย่างไร   เขากล่าวว่า 
มันเริ่มจากแสงอาทิตย์ขึ้น ในแสงนั้นมีแสงสีฟ้า (Blue Light) มากระทบตาเราในตอน
เช้าหลังตื่นนอน  ตาของเรามีเซลประสาทสำหรับรับแสงสีฟ้า เรียกว่า เมลานอปซิน 
(Malanophsin)ในตา  แล้วส่งสัญญาณไปที่สมอง ส่วนที่ควบคุมการทำงานของร่างกาย
คือ บริเวณที่เรียกว่า SCN (Suprachiasmatic nucleus) จากบริเวณนี้สองจะส่งสัณ
ญาณไปยังอวัยวะต่างๆให้เริ่มทำงาน ตับ ไต หัว ใจ กล้ามเนื้อ  มีการหลั่งฮอร์โมน น้ำ
ย่อยสารเคมีต่างๆออกมา  กิจกรรมต่างๆในชีวิตก็เริ่มต้น  ในวันที่แสงสว่างจ้า สดใส 
การทำงานระบบนี้จะสมบูรณ์ ทำให้เราตื่นตัว พร้อมจะทำงานลดอาการซึมเศร้าลงได้ 
ตรงข้ามวันไหน ฟ้ามัวสลัวๆ ทั้งวัน   ระบบนี้จะทำงานไม่ดี เราจะรู้สึกเหงา ซึมเศร้าไม่ตื่น
ตัว  เช่น ในประเทศไอซ์แลนด์ท้องฟ้ามักมัวซัวทั้งวัน คนเป็นโรคซึมเศร้ากันมาก หรือใน
ญี่ปุ่นสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินเมื่อก่อนมัวซัว เดี๋ยวนี้ติดแสงสีฟ้าสว่างไปหมด พร้อมกับอัตรา
การฆ่าตัวตายโดยกระโดดให้รถไฟทับก็ลดลงอย่างมาก  เป็นต้น

ท่านผู้อ่านในบ้านก็เหมือนกัน ในเวลากลางวัน ถ้าในบ้านเรา ทำให้มืด
สลัวๆทั้งวัน ก็จะทำให้เรารู้สึกไม่ตื่นตัว เกียจคร้าน ทำให้เด็กสมาธิสั้น (ADHD) เป็นโรค
ซึมเศร้า โรคไบโพล่าร์  โรค PTSD (Post Traumatic stress disorders)ได้  กลับกันใน
เวลากลางคืน ถ้าเราเปิดไฟสว่าง (Blue light LED)หรือเปิดหน้าจอคอมพ์ไว้ นั่งทำงาน
เราจะรูสีกเหมือนเวลากลางวันไม่ง่วงนอน ตื่นตัว เพราะแสงสีฟ้าไปทำลายระบบนาฬิกา
ชีวิตของเรา  เมลานอปซินทำงาน เราก็คิดว่าเป็นเวลาทำงาน  สมองที่SCN สั่งงานใหญ่
เลย  

ดังนั้นการใช้แสงก็สามารถบำบัดโรคได้เช่น โรคซึมเศร้า โรค ADHD โรค
อารมณ์ผิดปกติจากฤดูกาล  ใช้แสงสีฟ้าประมาณ ๑๐.๐๐๐ Lux เป็นเวลา ๑๕-๖๐นาทีวัน
ละครั้งก็ช่วยให้อาการดีขึ้นได้ (ปกติคนทั่วไปใช้เพื่อสุขภาพ ในเวลากลางวันควรจะมี
ความสว่างประมาณ ๒,๐๐๐ Lux ขึ้นไป มากกว่า  ๑ ชั่วโมงขึ้นไป  ส่วนในเวลากลางคืน
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ต้องต่ำกว่า ๒๐ Lux ลงมาในเวลาก่อนนอนแบบนี้จะไม่ทำลายนาฬิกาชีวิต ของเรา ง่ายๆ
คือ กลางวันต้องสว่าง กลางคืนต้องมืด ปัจจุบันสถาบันต่างๆเริ่มให้ความสำคัญกับการ
ป้องกันโรค  โดยใช้แสงไม่ว่า โรงพยาบาล สมาคมสถาปัตยกรรม  บริษัทห้างร้านต่างๆ
ก็ต้องคำนึงถึงเรื่องนี้ ทำให้คนไม่เป็นโรคและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน  

ต่อมาเรื่องการกินอาหาร เขาได้ทดลองในหนู โดยแบ่งหนูเป็นสองกลุ่ม หนู
ที่มีสายพันธ์เหมือนกัน ดีเอ็นเอเดียวกัน กลุ่มหนึ่งให้กินเป็นเวลา ๘ ชั่วโมง อีกกลุ่มหนึ่ง
ให้กินได้ ๑๖ ชั่วโมงทั้งกลางวันและกลางคืน  กินอาหารแบบเดียวกัน พลังงานเท่ากัน ผล
ทดลองพบว่า หนูที่กินอาหารไม่เป็นเวลา ร้อยละ ๗๐ น้ำหนักขึ้นมาก และมีโรคไขมัน
พอกตับ (Fatty Liver) ตรงข้ามกับอีกกลุ่มหนึ่งที่กินอาหารในระยะเวลา ๘ ชม, งดอาหาร 
๑๖ ชม, กลับปกติ ระดับน้ำตาลในเลือดและไขมันปกติ สามารถควบคุมน้ำหนักได้ดีกว่า 
เขาทำการทดลองหลายๆครั้งโดยใช้การจำกัดเวลาตั้งแต่ ๘.๙.๑๐.,๑๑,๑๒ ชม. และให้
อาหารแบบต่างๆ เช่น อาหาร low carb, High  Fat, อาหารHigh Fructose,  เป็นต้น  
จนสรุปได้ข้อสรุปเหมือนกัน การกินอาหารโดยจำกัดเวลากลับมีประโยชน์ต่อสุขภาพ
มากกว่า การกินอาหารไม่เป็นเวลา และเวลา ๘ ชม. งดอาหาร ๑๖ ชั่วโมงได้ผลดีที่สุด 
( Time Restricted feeding) กินอาหารเป็นช่วงเวลาเช่น  กินอาหารตั้งแต่ ๑๑ โมงเช้า
ถึง หนึ่งทุ่ม หลังจากนั้นงด ๑๖ ชม, หรือกินอาหารแบบพระ ตั้งแต่ ๖ โมงเช้าถึงเที่ยง หลัง
จากนั้นงดอาหารก็ได้ผลดีเช่นกัน  กินเฉพาะเวลากลางวัน งดอาหารกลางคืน   ท่านผู้
อ่านสามารถจะหาข้อมูลได้ใน www.youtube.com/Dr.Satchin Panda-Daily Rhythm-
The Master Conductor of Health and Disease. ” 

         

ดร. เจฟฟีรี ซี ฮอล, ดร. ไมเคิล  รอสแบท, ดร. ไมเคิล ยัง 
นักวิทยาศาสตร์ผู้ค้นพบกลไกการทำงานของนาฬิกาชีวิต
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     !

 ศ. สัทชิน  แพนด้า ผู้ทดลองเรื่อง การจำกัดเวลากินอาหาร

!  

 9 นพ. แพทย์พงษ์  วรพงศ์พิเชษฐ



ทำอย่างไรให้อายุยืน 

ตอนที่ ๒  
การจำกัดอาหาร 
ทำให้อายุยืน 

  ท่านผู้อ่านครับ ในวงการสุขภาพปัจจุบันนี้ หัวข้อการศึกษาวิจัยที่ฮิตกันมาก
ที่สุดหัวข้อหนึ่ง ก็คือ งานวิจัยเรื่องของ การทำอย่างไรให้อายุยืนและแข็งแรง (Aging 

Research) ซึ่งมหาวิทยาลัยต่างๆมีการตั้งศูนย์วิจัย เรื่องนี้กันมากในช่วง ๒-๓ ทศวรรษที่
ผ่านมา เพื่อศึกษาดูว่าจะมีปัจจัยอะไรที่ทำให้เราอายุยืนขึ้นได้บ้าง ซึ่งมีเรื่องที่น่าสนใจ
จำนวนมาก ผู้เขียนจึงขอเล่าให้ฟังไปทีละเรื่อง ปัจจุบันจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นมากทั่ว
โลก และคนอายุ ๖๕ ปีขึ้นไปร้อยละ ๖๕ มักเป็นโรคเรื้อรัง คนละ ๒-๓ โรค  ซึ่งแสดงให้
เห็นว่า  คนสูงอายุมักมีสุขภาพไม่สู้จะดี  และการรักษาด้วยยาในปัจจุบันก็เป็นการรักษา
แบบประคับประคองไปตามอาการ ไม่ได้ผลดีนัก ค่ายาก็ต้องใช้มาก งบประมาณของ
ประเทศก็ไม่เพียงพอ ในความเป็นจริงแล้วนักวิทยาศาสตร์สุขภาพพบว่า โรคเรื้อรังเหล่า
นี้สามารถป้องกันได้ โดยการใช้ชีวิตที่เป็นไปเพื่อสุขภาพดี นักวิทยาศาสตร์สุขภาพพบ
ว่า  ปัจจัยที่ทำให้เราอายุยืน มาจากพันธุกรรมร้อยละ ๓๐  มาจากพฤติกรรมต่างๆ ร้อย
ละ ๔๐ ปัจจัยทางสังคมร้อยละ ๑๕ ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมร้อยละ ๕ การรักษาพยาบาล
ของแพทย์และการดูแลของบุคลากรสาธารณสุขร้อยละ ๑๐(McGinnie M et al. Health 
Affairs,April.2002.) 

  ดังนั้นผู้เขียนจึงขอพูดไปเป็นเรื่องๆ ตามลำดับ เรื่องแรกก็เป็นเรื่องของ
อาหาร ว่าจะกินอย่างไรให้อายุยืน โบราณท่านว่า กินน้อยตายยาก กินมากตายง่าย   

ในทางการแพทย์เขาพบว่า ในพยาธิตัวกลม C. Elegan, แมลง (Flies) ในปลา ในหนู  
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ถ้าเราลดพลังงานจากอาหารลงโดยไม่ให้ขาดวิตามินและเกลือแร่ (Caloric  

Res t r i c t i on ) ร้อยละ ๓๐ จะทำให้หนูอายุยืนขึ้นเท่าตัว (Ag ing ce l l 
2009:8:113-127,Fontana and Celin,JAMA 2007,Science 2010)ต่อมาก็มีการ
ทดลองในลิง ที่ ม . วิสคอนซิล (WNPRC Study) พบว่าถ้าลดอาหารลงร้อยละ ๓๐ ทำให้
ลิงอายุยืนขึ้น แข็งแรงขึ้น และเป็นโรคเรื้อรังต่างๆน้อยลงเมื่อเทียบกับลิงอีกกลุ่มหนึ่งที่
กินอาหารตามปกติ  ใช้เวลาติดตามอยู่ ๒๐ ปี (Colman et al, Nat Comman2014) 
และที่สถาบันวิจัยความชราภาพแห่งชาติของอเมริกา (National institute of Aging)ก็มี
การทดลองในลิงเช่นกัน   โดยลดพลังงานอาหารลง ร้อยละ ๓๐ ก็ได้ผลเช่นเดียวกัน คือ 

ลิงอายุยืนขึ้นมาก เป็นโรคเรื้อรังน้อยลง  (Mattison et al,Nat Commun2017) ต่อมาก็
ทำการทดลองในคนอ้วน และมีโรคต่างๆ ก็พบว่า การจำกัดอาหาร สามารถลดน้ำหนัก
ลงได้ โรคต่างๆดีขึ้น ลดอัตราตายลงได้ (Reggennent et al. Diabetes2016)  และ
ตามมาด้วยการทดลองลดพลังงานจากอาหารลงร้อยละ ๓๐ ในคนปกติ ก็พบว่า ช่วยลด
น้ำหนักลงได้  ไขมันในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ ลดการอักเสบในร่างกาย ลดความดันได้ 

ลดระดับน้ำตาลลง ตรวจสภาพเส้นเลือดแดงและหัวใจก็ดีขึ้น(Fontana et al. PNAS 

2004) นอกจากนั้น  การจำกัดอาหารยังทำให้ฮอร์โมนหลายตัวลดลง เช่น อินซูลิน  เลป
ติน(Leptin)  อดิโปเนคติน(Adiponectin)  ไทรอยด์ คอร์ติซอล และฮอร์โมนเพศ  รวม
ทั้งการอักเสบในร่างกายก็ลดลงและทำให้มีการทำความสะอาดภายในเซล มีการขจัด
โปรตีนในเซลที่ถูกทำลาย ด้วย   

  ท่านผู้อ่านครับ คำสอนของพระพุทธองค์ ท่านได้กล่าวถึงเรื่องการรับ
ประทานอาหารไว้ค่อนข้างชัดเจน ในอปัณณกปฏิปทา  ข้อปฏิบัติไม่ผิด ๓ ประการคือ   

๑)  อินทรีสังวร  การสำรวมอินทรีย์ ๒) โภชเนมัตตัญญุตา รู้จักประมาณในการบริโภค 

๓) ชาคริยานุโยค  การประกอบความตื่น  ไม่เห็นแก่นอน  อันนี้ก็เป็นหลักของผู้ปฏิบัติ
ธรรมที่ต้องยึดถือ ในเรื่องอาหารท่านให้รับประทานแต่พอประมาณ  ไม่ให้มากเกินไป 
ถามว่า พอประมาณแค่ไหน   ในคัมภีร์วิสุทธิมรรค  ท่านกล่าวไว้ว่า  รับประทานอาหาร
อีก ๔-๕ คำจะรู้สึกอิ่มก็ให้ดื่มน้ำตาม เท่านี้ก็เรียกว่า พอประมาณและในโอวาทปาฎิ
โมกข์ ท่านก็กล่าวถึงการกินอาหารแต่พอประมาณ เป็นหลักการปฎิยัติที่สำคัญของพุทธ
ศาสนาอันหนึ่ง       

  ในภัททาลิสูตร   มัชฌิมนิกาย  มัชฌิมปัณณาสก์  พระพุทธองค์ ทรงแนะนำ
ให้พระภิกษุฉันอาหารมื้อเดียว ในช่วงเช้าจนถึงเที่ยง หลังเที่ยงแล้วก็ไม่ฉันอะไรนอกจาก
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น้ำปาณะ  คือ งดอาหารมื้อเย็นนั่นเอง ท่านสรรเสริญการฉันอาหารมื้อเดียวว่า   ทำให้
สุขภาพดี ดังนี้ 
  “ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย   เราฉันอาหารมื้อเดียว  เมื่อฉันอาหารมื้อเดียว ย่อม
รู้สึกว่าอาพาธน้อย มีความลำบากกายน้อย มีความเบากาย มีกำลังและอยู่อย่างผาสุก” 
   
  อันนี้ก็เป็นหลักการสำคัญในพระพุทธศาสนา ในทางการแพทย์ การรับ
ประทานอาหารมาก พวก แป้ง  น้ำตาล ไขมันทรานซ์  ไขมันพืชที่มีไขมันโอเมก้า ๖ เช่น 
น้ำมันข้าวโพด  น้ำมันถั่วเหลือง  น้ำมันทานตะวัน  พวกนี้กินมากเกินไปจะทำให้เกิดการ
อักเสบในร่างกาย การอักเสบที่เกิดขึ้นจะเป็นตัวทำลายอวัยวะต่างๆทั่วร่างกายทีละน้อย     
ทำให้เกิดโรคเรื้อรังต่างๆตามมา  ดังนั้นแพทย์จึงแนะนำให้ลดอาหารมีพลังงานมากลง
ร้อยละ ๓๐ – ๔๐ ซึ่งจะช่วยลดการเกิดโรคเหล่านี้ได้  โรคเรื้อรังกำลังเป็นปัญหาใหญ่ของ
โลก เพราะเป็นสาเหตุการตายส่วนใหญ่ของคนในโลกปัจจุบัน  ในปี๒๐๑๑ มีคนทั่วโลก
เสียชีวิตจากโรคเรื้อรัง ประมาณ ๓๖ ล้านคน  และ ๙ ล้านคนในจำนวนนี้ มีอายุต่ำกว่า 
๖๐ ปี ซึ่งเป็นการสูญเสียบุคลากรที่มีค่าจำนวนมากในทุกปี ในปี ๒๐๒๐ องค์การอนามัย
โลกคาดว่า จะมีคนเสียชีวิตจากโรคเรื้อรังถึง ๕๐ ล้านคน  ซึ่งเป็นวิกฤติทางด้านสุขภาพ 
ของคนในโลกปัจจุบัน ดังนั้น จึงมีการทำวิจัยเพื่อหาแนวทางในการลดอัตราตายจาก
โรคเหล่านี้ลง   
  ในปี ๒๐๐๔ นิตยสารไทม์ ลงตีพิมพ์ขึ้นหน้าปก เรื่องการอักเสบ 
(Inflammation) ว่าเป็น ฆาตกรลึกลับ (Secret Killer) ที่เป็นสาเหตุหรือกลไกทำให้เกิด
โรคเรื้อรัง ต่างๆ เช่นโรคความดัน เบาหวาน โรคเส้นเลือดหัวใจตีบ โรคสมองเสื่อม  
โรคมะเร็ง ที่คร่าชีวิตผู้คนมากมายในแต่ละปี   
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  การอักเสบ  (Inflammation) เป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในเวลาที่ร่างกายได้รับ
สารแปลกปลอมเข้ามาในร่างกาย เช่น เชื้อโรคต่างๆ หรือมีบาดแผลอุบัติเหตุ     

นอกจากนั้นภายในร่างกายเองเวลามีการเผาผลาญสารอาหารที่มีพลังงานสูงจำพวก ไข
มัน แป้ง น้ำตาล ก็จะมีปฏิกิริยาทางเคมี ทำให้เกิดสารเคมีทิ่ทำให้เกิดการอักเสบขึ้นได้  

ตลอดเวลา หรือ สาร อนุมูลอิสระ ที่เกิดจากการเผาผลาญอาหาร  ก็ทำให้เกิดการอักเสบ
ขึ้นได้  ส่วนอาหารผักผลไม้จะช่วยลดการอักเสบให้น้อยลงน้อย                           

  ขอยกตัวอย่างให้เห็นชัดขึ้น  เช่น เวลาเกิดบาดแผลอุบัติเหตุ  บริเวณที่เกิด
การอักเสบจะมีเลือดไหลเวียนมากขึ้น เพื่อให้เม็ดเลือดต่างๆเข้ามาจัดการกับเชื้อโรค
หรือสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามา  มีสารเคมีต่างๆหลั่งออกมาจากเม็ดเลือดขาว ช่วยกันกำจัด
เชื้อโรคและสารแปลกปลอมที่เข้ามาทางบาดแผล ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเป็นปฏิกิริยาทาง
ระบบภูมิคุ้มกันโรคที่มีตามปกติของร่างกายอยู่แล้ว ถ้าเป็นแบบเฉียบพลันมันจะเกิด
อาการปวด บวม แดง ร้อนที่บาดแผลนั้น อย่างชัดเจน  เช่น กรณีติดเชื้อโรค บาดแผล
อุบัติเหตุ  สิวอักเสบ  เหงือกอักเสบ  ฝีหนองที่ผิวหนัง เป็นต้น   แต่ว่าการอักเสบที่เราพูด
ถึงว่าเป็นสาเหตุของโรคเรื้อรังนั้น  จะเป็นปฏิกิริยาที่ไม่รุนแรง  แต่เกิดแบบเรื้อรัง ทีละ
เล็กน้อย ตลอดเวลาทั่วไปในร่างกาย ที่เรียกว่า อักเสบเรื้อรัง (Chronic Inflammation)  

การอักเสบแบบนี้เราจะไม่รู้สึกปวด บวม แดง ร้อนอะไร ซึ่งเราตรวจพบได้โดยการตรวจ
เลือด  หาค่าของสารเคมีที่เป็นตัวบ่งชี้ว่า มีการอักเสบเกิดขึ้นในร่างกาย  สารเหล่านั้น
ได้แก่  C-Reactive Protein, IL- 6, TNF-alpha เป็นต้น  เราสามารถตรวจได้ในห้อง
ปฏิบัติการ  
  ในช่วง ๒ ทศวรรษที่ผ่านมามีงานวิจัยเรื่องการอักเสบต่อการเกิดโรคต่างๆ
ออกมามากมายจนทำให้เราทราบกลไกอันสลับซับซ้อนนี้ ได้อย่างเด่นชัด การอักเสบถ้า
เกิดขึ้นที่เส้นเลือดสมองก็ทำให้เกิดโรคสมองเสื่อม  ถ้าเกิดขึ้นที่เส้นเลือดหัวใจก็เป็นโรค
เส้นเลือดหัวใจตีบ ถ้าเกิดที่ตับอ่อนก็เกิดโรคเบาหวาน การอักเสบทำให้เราแก่เร็ว เป็น
โรคมะเร็ง โรคสมองเสื่อม อายุสั้นลง ขบวนการอักเสบเกิดขึ้นทั่วร่างกายตลอดเวลา  

เวลาเราพูดถึง ร่างกายได้รับสารพิษ จำพวกอนุมูลอิสระ ทำให้เกิดโรค โดยกลไกคือ   

มันทำให้เกิดการอักเสบนั่นเอง  งานวิจัยทางการแพทย์พบว่า การรับประทานอาหารแป้ง 
น้ำตาลต่ำ (Low  carb Diet)  ไขมันโอเมก้า ๓ การออกกำลังกายเป็นประจำ  การนอน
หลับอย่างเพียงพอ การฝึกโยคะ  ชี่กง  การทำสมาธิ  การเจริญสติ  ทำให้ลดการอักเสบ
ในร่างกายลงได้ ตรงกันข้าม  การรับประทานอาหารพวกแป้ง น้ำตาล ไขมัน โอเมก้า ๖ 

มาก ,  การขาดการออกกำลังกาย  การนอนดึกเป็นประจำ  การได้รับสารอนุมูลอิสระ
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จากสิ่งแวดล้อมจากอาหาร  การสูบบุหรี่  ความเครียดในชีวิตประจำวัน เหล่านี้ทำให้เกิด
การอักเสบแบบเรื้อรัง   
  เพื่อลดการอักเสบในร่างกายลง จึงมีการใช้การลดอาหาร ลงร้อยละ ๓๐ – 

๔๐ โดยไม่ให้ขาดสารอาหาร ที่เรียกว่า  Caloric Restriction with Optimal Nutrition 

หรือ CRON หรือเรียกย่อๆว่า CR   

  กลไกเรื่องการอักเสบเป็นเรื่องที่สำคัญในปัจจุบัน นพ. แอนดรู ไวล์ ผู้
เชี่ยวชาญเรื่องสุขภาพองค์รวม กล่าวว่าการอักเสบเป็นกลไกของการเกิดโรคเรื้อรังต่างๆ  

ที่กำลังเป็นปัญหาอยู่และวิธีการต่างๆทางสุขภาพที่จะทำให้สุขภาพดี จะต้อง ช่วยลดการ
อักเสบลงได้ การลดอาหารลงร้อยละ ๓๐-๔๐ ช่วยป้องกันโรคเรื้อรังได้เพราะมันช่วยลด
การอักเสบนั่นเอง           
  อย่างไรก็ตามการจำกัดอาหารในระยะยาวก็มีผลข้างเคียงเหมือนกัน คือ  

มันทำได้ยากสำหรับคนทั่วไป ไม่มีตัววัดว่าแค่ไหนพอ ในระยะยาวทำให้ผอมลงมาก 

ความรู้สึกทางเพศจะลดลง ความเจริญพันธ์น้อยลง และมวลกระดูกก็น้อยลง และมักจะ
เป็นคนขี้หนาว ดังนั้นวิธีนี้จึงนำมาปฏิบัติได้ยาก จึงไม่ค่อยเป็นที่นิยมกันในปัจจุบัน 
(www.youtube.com/Prof.Luigi Fontana; Promoting Health & Longevity 
Though Diet. Nov 2015) 

!  

การอักเสบ(Inflammation)ในร่างกายเป็นกลไกของการเกิดโรคต่างๆ 
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ตอนที่ ๓  
อาหารต้านการอักเสบ 
ทำให้อายุยืน 

  ท่านผู้อ่านครับ ผู้เขียนได้กล่าวถึงอาหารชนิดต่างๆซึ่งมีการศึกษาวิจัยกัน
หลายๆแบบ  ทั้งแบบไขมันต่ำ (Low fat diet) และ แบบคาร์โบไฮเดรทต่ำ (Low carb 

diet) ซึ่งมีงานวิจัยสนับสนุนทุกทุกแบบ    เราสามารถจะเลือกใช้ได้ให้เหมาะกับร่างกาย
ของแต่ละบุคคล ซึ่งไม่เหมือนกัน ถ้าเราสังเกตดูจะพบว่าคนที่เมืองโลมาลินดา  

แคลิฟอร์เนีย ซึ่งเป็นที่อยู่ของคนอายุ ๑๐๐ ปีที่หนาแน่นแห่งหนึ่งของโลก กินอาหาร
มังสวิรัติ  คนที่เกาะซาดิเนีย  อิตาลี  หรือเกาะอิเคเรีย  ประเทศกรีซ  ซึ่งเป็นแหล่งของคน
อายุ ๑๐๐ ปี ที่หนาแน่นอีกแห่งหนึ่งกินอาหารเมดิเตอร์เรเนียน คนบนเกาะโอกินาวา  

ประเทศญี่ปุ่นเป็นแหล่งที่มีคนอายุยืนมากที่สุดในโลก  มีคนอายุ ๑๐๐ ปี หนาแน่นอีก
แห่งหนึ่ง กินอาหาร แบบ ๕ หมู่ แต่กินอาหารที่ให้พลังงานน้อยกว่าคนทั่วไปร้อยละ ๓๐  
(caloric restriction)  

  ร่างกายของคนเราเป็นเครื่องจักรที่น่าอัศจรรย์   เนื่องจากสามารถปรับตัว
รับอาหารได้ทุกๆแบบ  ในภูมิภาคต่างๆของโลก คนก็กินอาหารต่างๆกันไป  ชาวตะวัน
ตกกินสเต็ก  มันฝรั่ง ขนมปัง เป็นหลัก  คนตะวันออก ก็กินข้าว กินแกง ผัดผักกับเนื้อ
สัตว์ ผักต้มจิ้มน้ำพริก เป็นต้น   สมัยโบราณคนอยู่ถ้ำ  ก็ล่าสัตว์มาเป็นอาหาร  แล้วก็หา
ผักผลไม้ที่ขึ้นตามป่า ตามธรรมชาติ  ต่อมาก็ปักหลักอยู่กับที่เมื่อ ๑๐,๐๐๐ ปีที่ผ่านมา 
เริ่มที่ลุ่มน้ำไทกริส ยูเฟรติส   สร้างบ้านอยู่ตามที่ราบ เริ่มทำไร่ ปลูกข้าวสาลี  ข้าวเจ้า  

เลี้ยงสัตว์  ปลูกผัก ผลไม้กินเอง ร่างกายก็ปรับตัวเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา   เราจึง
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ไม่อาจจะบอกได้ว่า อาหารแบบไหนดีที่สุด อาหารแต่ละแบบก็เหมาะกับคนแต่ละคน  

หรือในแต่ละภูมิภาค แต่ละภูมิอากาศ  คนในเมืองหนาวจะกินเนื้อสัตว์ ไขมัน มากเพื่อสู้
กับความหนาวเย็น หาอาหาร ตามแหล่งที่มีอาหารนั้นๆ เช่น พวกเอสกิโมก็กินอาหาร
พวกเนื้อสัตว์ ไขมันเป็นหลัก จากกวางเรนเดียร์  ปลาทะเลน้ำลึก ที่ขั้วโลกไม่มีผัก ผลไม้
อะไร มีแต่หิมะ   คนที่นั่นก็แข็งแรงดี อายุยืนเหมือนกัน     

  ท่านผู้อ่านครับ  จนถึงปัจจุบัน  เรื่องอาหาร เรารู้ความจริงเพียงครึ่งเดียว  
อีกครึ่งหนึ่งนักวิทยาศาสตร์สุขภาพกำลังทำการศึกษาวิจัยเพื่อหาความจริงกันอยู่   

อาหารไม่ใช่เป็นแบบเดียวแล้วใช้ได้กับทุกคน แต่มีความหลากหลายแตกต่างกันไปใน
คนแต่ละคน ไม่เหมือนกัน บางคนร่างกายใช้อาหารแป้งและน้ำตาลได้ดี กินมากแล้วไม่
เป็นเบาหวาน ไม่เป็นโรคอ้วน แต่บางคนร่างกายไม่สามารถนำอาหารแป้ง น้ำตาลไป
ใช้ได้ดี กินแป้ง ข้าว น้ำตาลมากไปก็เกิดเบาหวานขึ้นได้ กรรมพันธุ์ก็มีส่วนเข้ามา
เกี่ยวข้องด้วย แต่อาหารที่จะเรียกว่า เป็นอาหารที่กินแล้วทำให้สุขภาพดี อายุยืน 
สามารถต้านโรคได้ ต้องไม่ก่อให้เกิดการอักเสบเรื้อรังในร่างกายซึ่ง  นพ.แอนด์ดรู  ไวด์ 

(Dr. Andrew Weil) ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ผสมผสาน (Integrative Medicine)  ม. 

อริโซน่า  เรียกว่า อาหารต้านการอักเสบ (Anti- Inflammatory Diet) ในช่วง ๑๐๐ กว่า
ปีที่ผ่านมาอุตสาหกรรมอาหาร ได้พัฒนาขึ้นมาก มีการแปรรูปอาหาร ใส่ห่อสวยงาม อยู่
ได้นาน ไม่เหม็นหืน ไม่บูดเน่า และใส่ไขมันทรานซ์ลงไป  นี่คือที่มาของโรคเรื้อรังต่างๆ 

ในปัจจุบัน นพ. แอนดรู ไวล์ แนะนำวิธีกินอาหารให้อายุยืน ในหนังสือ Healthy Aging 

ให้กินอาหารต้านการอักเสบ  ดังนี้คือ  

                ๑)  เขาแนะนำให้รับประทาน  อาหารสด (Real Food)  ให้หลีกเลี่ยงอาหาร
แปรรูปจากโรงงานอุตสาหกรรม(Processed food) เวลาเราไปซื้ออาหารที่
ซุปเปอร์มาร์เก็ต  ในชั้นอาหารจะมีเป็น ๒ ส่วน คือส่วนที่เป็นอาหารสด จะมีเนื้อสัตว์ชนิด
ต่างๆ  ผักผลไม้สด เรานำมาทำอาหารเอง อันนี้ใช้ได้  กับอีกฝั่งหนึ่งจะมีอาหารที่แปรรูป
ทำสำเร็จรูปบรรจุหีบห่อ รวมทั้ง พวกขนมปัง เบเกอรี่ชนิดต่างๆ พวกนี้ส่วนใหญ่เป็นแป้ง
น้ำตาล และไขมันทรานซ์ ควรหลีกเลี่ยง ใช้ให้น้อยที่สุด เนื้อสัตว์ที่บรรจุเป็นห่อ เช่น 

แหนม หมูยอ ใส้กรอก กุนเชียง เนื้อแปรรูบ เป็นต้น พวกนี้ต้องผสมสารกันบูด  พวกไน
เตรท ไนไตร้ท (Nitrate and nitrite) เพื่อให้วางขายได้นานๆ ไม่บูดเน่า อันนี้พยายาม
หลีกเลี่ยงเพราะมันเป็นตัวก่อมะเร็ง  อีกกลุ่มหนึ่งคือ พวกเครื่องดื่ม  น้ำอัดลม น้ำผลไม้  

ชาเขียว   พวกนี้ใส่น้ำตาลฟรุคโตส (Fructose)  ซึ่งเป็นสาเหตุของ โรคเรื้อรัง ที่สำคัญ
อันหนึ่ง ที่ผู้เขียนได้กล่าวไปแล้วในบทต้นๆก่อนหน้านี้แล้ว เขาแนะนำให้กินอาหารให้ได้
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พลังงานจากคาร์โบไฮเดรทร้อยละ ๔๐ ถึง ๕๐ โปรตีนร้อยละ ๓๐ ไขมันร้อยละ ๒๐ ถึง 
๓๐ ซึ่งจะเห็นว่า สัดส่วนทั้งสามประเภทอยู่ในระดับปานกลาง ในแต่ละมื้อให้มีอาหารทั้ง
สามประเภทคละกันไป อาหารแบบนี้เป็นอาหารในกลุ่มไขมันต่ำ (Low Fat Diet) แบบ
อาหารห้าหมู่ที่เราคุ้นเคยกัน กินอาหารวันละประมาณ ๒,๐๐๐ -๓,๐๐๐ แคลอรี่ 

               ๒) อาหารคาร์โบไฮเดรท เขาแนะนำให้ รับประทาน ๑๖๐-๒๐๐ กรัมต่อวันใน
ผู้หญิง ในผู้ชายให้รับประทาน วันละ ๒๔๐-๓๐๐ กรัม ใช้ข้าวซ้อมมือ ธัญพืชไม่ขัดขาว 
(Whole Gains)  ข้าวโอ๊ต  ถั่ว (bean) พวกนี้มีดัชีน้ำตาลต่ำ  งดของหวานชนิดอื่นที่ทำ
จาก แป้ง น้ำตาล จำพวกขนมปัง เบเกอรี่  เค้ก  ขนมใส่ห่อขบเคี้ยว  งด เครื่องดื่มต่างๆ 

โดยเฉพาะ น้ำดื่มอัดลม น้ำผลไม้สำเร็จรูป ชาเขียว ซึ่งมีส่วนผสมของน้ำตาลฟรุค
โตส(Fructose Corn Syrup) ทำให้เกิดการอักเสบในร่างกาย  

  ๓) สำหรับไขมันให้ใช้น้ำมันที่ไม่ก่อโรค กินวันละประมาณ  ๖๗ กรัม โดย
ใช้  น้ำมันมะกอก บริสุทธิ์ (Extra vergin Olive oil),  กิน ปลาทะเลที่มี ไขมันโอเมก้า ๓ 
ซึ่งช่วยลดการอักเสบ  เช่น แซลมอล ซาดีน  ทูน่า แมคคาเรล  เทราซ์ เป็นต้น  น้ำมันโอ
เมก้า ๓ ในพืช ได้แก่ น้ำมันแฟกซ์ น้ำมันอโวคาโด น้ำมันงาขี้ม๊อลต์ ก็ใช้ได้ดี แต่ราคา
แพง  งดน้ำมันโอเมก้า ๖ น้ำมันทานตะวัน น้ำมันข้าวโพด น้ำมันถั่วเหลือง  ซึ่งก่อให้เกิด
การอักเสบในร่างกาย       

  นอกจากนั้น เขามีความเห็นว่าให้ หลีกเลี่ยงไขมันอิ่มตัว เช่นน้ำมันมะพร้าว  

น้ำมันแก่นปาล์ม และเนยสด เนยแข็ง นมใช้ประเภทพร่องมันเนย (ซึ่งอันนี้อาจจะไม่ตรง
กับพวกที่ใช้อาหาร คีโตเจนนิค) และเขาให้ งดอาหารที่ใส่ไขมันทรานซ์ เช่น ใน ขนมปัง 
เบเกอรี่ชนิดต่างๆ  เค้ก  คุกกี้ โดนัท ให้กรอบร่วน  ไม่เหม็นหืน  ใส่ในมาการีน  เนยขาว 

(Shortening) ขนมขบเคี้ยวที่บรรจุห่อสวยงามวางขายตามร้านสะดวกซื้อ อันนี้เป็นผู้หวัง
ดีประสงค์ร้ายตัวจริงในศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งองค์การอาหารและยาของไทยเราก็ออก
ประกาศห้ามนำเข้า ผลิต และจำหน่ายไขมันทรานซ์ (ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับ
ที่ ๓๘๘ ลงวันที่ ๑๓ มิ.ย ๒๕๖๑  มีผลใช้บังคับ ๑๘๐ วันหลังประกาศ)   อันนี้ก็เป็นข่าวดี  

ซึ่งทาง อาหารและยาอเมริกาก็เคยออกคำสั่งห้ามใช้ใส่ไขมันทรานซ์ในอาหารเมื่อ ๓ ปีที่
แล้ว  

  ๔)  อาหารโปรตีน ให้กินวันละ ๘๐ –๑๒๐ กรัม ถ้ามีปัญหาเรื่องโรคตับ โรค
ไต โรคภูมิแพ้ (Autuimmune) ให้กินเนื้อสัตว์น้อยลง กินโปรตีนจากพืช จำพวกถั่ว โดย
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เฉพาะเต้าหู้จากถั่วเหลือง ที่มีหลายรูปแบบ ให้เลือก ลดโปรตีนจากสัตว์ ยกเว้นปลา
ทะเลน้ำลึก ซึ่งมีไขมันโอเมก้า ๓ ดังที่กล่าวมาแล้ว  

  ๕) อาหารไฟเบอร์ (Dietary Fiber) ใช้ ผักใบเขียว ถั่ว ธัญพืชไม่ขัดขาว 

และผลไม้ วันละ ๔๐๐ กรัม แบ่งเป็น ๒-๓ มื้อ ผลไม้ จำพวกเบอรี่ (Berries)  ให้กินถั่ว
และเมล็ดพืช เมล็ดทานตะวัน  เมล็ดฟักทอง  ถั่วอัลมอนด์  เม็ดมะม่วงหิมพานต์ เป็นต้น 

ผัก ผลไม้ สีต่างๆมีสารต้านอนุมูลอิสระ ดังที่กล่าวมาในบทก่อนๆแล้ว  ผักใบเขียว บร
อคโคลี่ คะน้า ปวยเล้ง ดอกกระหล่ำ องุ่น ส้ม มะเขือเทศ เบอรี่ ให้หาซื้อจากแหล่งปลอด
สารพิษ ผักออร์แกนิค ซึ่งเริ่มมีแพร่หลายขึ้น   

  ๖) ให้กินวิตามิน เกลือแร่ สารต้านอนุมูลอิสระเสริม  เขาแนะนำมีดังนี้คือ 
วิตามิน ซ๊ วันละ ๒๐๐ มิลลิกรัม,วิตามิน อี ๔๐๐ IU, ซีลีเนียม ๒๐๐ ไมโครกรัม, คาโรที
นอยด์ผสม ๑๐,๐๐๐-๑๕,๐๐๐ IU,วิตามินบีรวมและ กรดโฟลิค ๔๐๐ ไมโครกรัม, วิตามิน 

ดี ๑๐๐๐ IU แคลเซี่ยม ๕๐๐-๗๐๐ มิลลิกรัมต่อวัน, อาหารเสริมตัวอื่น เขาแนะนำ สำหรับ
คนที่ไม่ได้กินปลาทะเลน้ำลึก ให้กินน้ำมันปลา (Fish Oil) วันละ ๑ - ๒ กรัม, Co-Q-10 

วันละ ๖๐ –๑๐๐ มิลลิกรัม และ alpha-lipoic acid วันละ ๑๐๐ – ๔๐๐ มิลลิกรัม  ให้ใช้ขิง
และขมิ้นชันประกอบอาหาร หรือใช้ชนิดเม็ดสำเร็จรูปก็ได้ วันละ ๑ – ๒ เม็ด นอกจากนั้น
ในผู้ที่อายุ ๕๐ ปีขึ้นไปอาจใช้ แอสไพริน เด็กขนาด ๗๑ มิลลิกรัมวันละ ๑ – ๒ เม็ด เป็น
ประจำ เพื่อป้องกันการแข็งตัวของเลือด ป้องกันโรคหัวใจ  อันนี้พิจารณาแล้วแต่เหมาะ
สม คนที่กินผักผลไม้เพียงพอ และหลากหลายก็ไม่ต้องใช้วิตามินเกลือแร่เสริม   คนที่กิน
อาหารได้น้อย ฟันไม่ดี คนสูงอายุ  คนที่งานยุ่งมากไม่มีเวลามาสนใจเรื่องอาหาร พวกนี้
ก็จำเป็น ต้องใช้ตัวช่วย   

  ๗) เครื่องดื่ม ทานน้ำให้เพียงพอวันละ ๖ - ๘ แก้ว น้ำต้มสุกปล่อยให้เย็น
แล้วกรอกใส่ขวดไว้ในตู้เย็น ก็ใช้ได้หรือใช้เครื่องกรองช่วยก็ได้ เครื่องดื่ม ใช้ชาเขียวจีน  

ชาอู่หลง แทนกาแฟ กินชอกโกแล๊ตดำ (มีโกโก้ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป) ไวน์แดงเป็นเครื่อง
ดื่มแอลกอฮอล์ ใช้ได้ มีสาร Resveratrol ซึ่งมีงานวิจัยว่า ช่วยชะลอความชราได้  

  ท่านผู้อ่านครับ  เรื่องของอาหารจะมีแนวคิดและงานวิจัยสนับสนุนหลายรูป
แบบ หลายแนวคิดแตกต่างกันไป  เนื่องจากร่างกายแต่ละคนก็ตอบสนองต่ออาหารไม่
เหมือนกัน  ดังนั้นเราจึงต้องเลือกอาหารให้เหมาะกับแต่ละบุคคล   ขึ้นกับ สภาพร่างกาย
แต่ละบุคคลและโรคที่เป็น   ถ้าไม่มีโรคประจำตัวก็กินไม่ยาก  เพียงแต่หลีกเลี่ยงอาหาร
ที่ก่อให้เกิดการอักเสบเท่านั้นก็พอ  ดังที่ได้กล่าวมาแต่ต้น    
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  ท่านผู้อ่านครับ เรื่องโรคเรื้อรัง  อาหารเป็นปัจจัยอันหนึ่งที่ทำให้เราเป็นโรค  

นอกนั้นยังมีเรื่องของการออกกำลังกาย ที่เราต้องทำ  การฝึกเทคนิคเพื่อลดความเครียด  
สร้างความผ่อนคลาย เช่น การฝึกโยคะ สมาธิ  การเจริญสติ  ชี่กง การฝึกการหายใจ   

ก็สำคัญ  การนอนหลับให้เพียงพอ ๖-๘ ชั่วโมง  การออกไปตากแดดวันละ ๕-๓๐ นาที 

อาทิตย์ละ ๓ วัน  อันนี้ก็สำคัญ  เหล่านี้เป็นเครื่องมือการดูแลสุขภาพของตนเอง  ไม่ต้อง
เสียเงิน  ไม่ต้องไปโรงพยาบาล จะเป็นทางรอดของโลกจากวิกฤติโรคเรื้อรัง เราต้องช่วย
ตัวเองครับ ท่านผู้อ่านสามารถเข้าไปฟังคำบรรยายของ ดร.มีมี กวาเนอรี่ (Mimi 

Guarneri) ประธานวิทยาลัยการแพทย์ผสมผสานของอเมริกา  เธอพูดถึง การแก้ปัญหา
โรคเรื้อรังว่า ต้องใช้การแพทย์ผสมผสานเท่านั้นจึงจะแก้ได้ (www.Youtube.com/Why  
Integrative medicine is the only solution to chronic diseases).ครับ   ผู้เขียนได้
กล่าวถึงอาหารชนิดต่างๆซึ่งมีการศึกษาวิจัยกันหลายๆแบบ  ทั้งแบบไขมันต่ำ 

  หมายเหตุ;ท่านผู้อ่านสามารถ download หนังสืออาหารพร่องแป้ง (Low 
carb Diet) ของผู้เขียน ได้ฟรีที่ www.google.com/Low Carb Diet,กองแพทย์ทาง
เลือก) 
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ตอนที่ ๔  
อาหารคีโตเจนนิคร่วมกับ 
การอดอาหารทำให้อายุยืน 

  ท่านผู้อ่านครับ คนเราจะอายุยืนได้เราก็ต้องไม่เป็นโรคเรื้อรังต่างๆ เช่น 
โรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคมะเร็ง เป็นต้น  เนื่องจากโรคเหล่านี้ คือสาเหตุ
ตายของคนส่วนใหญ่ในโลกปัจจุบัน    นพ. แกรี่  เฟรดเก้  (Gary  Fettke) ศัลยแพทย์
ด้านกระดูก  ชาวออสเตรเลีย  ผู้เชี่ยวชาญอาหารคีโตเจนนิค กล่าวว่า  การอักเสบ 

(Chronic Inflammation) เป็นกลไกที่ทำให้เราเป็นโรคเรื้อรัง  ฉะนั้นเราต้องกินอาหารที่
ไม่ก่อให้เกิดการอักเสบขึ้นในร่างกาย อาหารที่ก่อให้เกิดการอักเสบมี ๓ พวก พวกที่ ๑  

คือ พวกแป้งและน้ำตาล โดยเฉพาะน้ำตาลฟรุคโตส  พวกที่ ๒  คือ ไขมันทรานซ์ ที่ใส่
ในเนยเทียม  มาการีน เนยขาว (Shortening) เค๊ก คุกกี้ โดนัท ขนมปังอบกรอบที่ใส่ถุง
ขายในร้านสะดวกซื้อต่างๆ และพวกที่ ๓  คือ ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน ( พวกไขมันโอเม
ก้า ๖)  ที่เราใช้ผัดกับข้าวกันทั่วไป คือ น้ำมันข้าวโพด น้ำมันถั่วเหลือง น้ำมันทานตะวัน  

เป็นต้น  สามพวกนี้ คือสาเหตุของโรคเรื้อรังต่างๆ  เมื่อเราลดข้าว แป้ง น้ำตาล เราก็
ต้องกินไขมันแทน เพื่อให้ร่างกายได้พลังงานเพียงพอ นั่น คือเราต้องกิน อาหารคาร์โบ
ไฮเดรทต่ำ  (www.youtube.com/Gary Fettke;A Nutriional model Inflammation 

& Modern Disease)ท่านผู้อ่านสามารถทบทวนในบทความ เรื่องอาหารต้านโรคในฉบับ
ที่แล้วๆมา 
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  จนถึงปัจจุบันจากการศึกษาวิจัย  เราทราบแล้วว่า  วิธีทำให้อายุยืน ก็คือ
การดูแลเรื่องอาหาร  การออกกำลังกาย  การนอนหลับให้เพียงพอวันละ ๘-๑๐ ชม. การ
ลดความเครียดด้วยวิธีการต่างๆ เช่น ฝึกโยคะ  ฝีกสมาธิ การเจริญสติ  ชี่กง ไทเก๊ก 

เป็นต้น  สำหรับเรื่องอาหาร  การศึกษาพบว่า  การลดอาหารลงร้อยละ ๓๐ โดยไม่ให้
ขาดสารอาหาร (Caloric Restriction) พบว่า ช่วยให้อายุยืนขึ้น ในสัตว์ทดลองยีสต์ หนู 

ลิง แต่ในคน แต่เขาพบว่า ในคนอายุร้อยปี ที่เกาะโอกินาวา ญี่ปุ่น เป็นพวกที่กินอาหาร
ให้พลังงานน้อยกว่า คนทั่วไปร้อยละ ๓๐  กินผัก ผลไม้ เป็นหลัก  เป็นตัวอย่างหนึ่ง  
(Plant-based Diet) ส่วนคนอายุร้อยปี ที่เมืองโลมา ลินดา แคลิฟอร์เนีย กินอาหาร
มังสวิรัติ คนอายุร้อยปีที่เกาะอิคาเรีย กรีซและเกาะ ซาดิเนีย อิตาลี กินอาหาร
เมดิเตอร์เรเนียน ซึ่งผู้เขียนได้พูดถึงในตอนต้นๆไปแล้ว 

  งานวิจัยด้านความชราภาพ  (Aging Reseach) ต่อมาพบว่า การกินอาหาร
คีโตเจนนิค ก็พบว่าช่วยลดขบวนการการอักเสบ (Chronic Inflammation)  การที่เรา
กินคาร์โบไฮเดรทวันละไม่เกิน ๕๐ กรัม ทำให้อินซูลินไม่หลั่งออกมามาก ช่วยแก้ปัญหา
เรื่อง ภาวะดื้อต่ออินซูลิน(Insulin Resistance)  ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคเรื้อรังต่างๆ เช่น
โรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคความดัน โรคหัวใจ ไขมันในเลือดสูง กรดยูริคสูง โรคสมอง
เสื่อม โรคมะเร็ง เป็นต้น  ร่างกายของเราจะใช้สารค๊โตนแทนกลูโคส  

  สารคีโตนมีคุณสมบัติที่ดี เป็นพลังงานสะอาด ช่วยต้านอนุมูลอิสระได้
ลดoxidative stress, ช่วยต้านการอักเสบผ่านกลไกAMPK และNrf-2 pathways  ช่วย
ให้สมองทำงานได้ดี ช่วยสร้างและซ่อมแซมเซลสมอง (Neurogenesis) นอกจากนี้ สารคี
โตนยังไปกระตุ้นการทำงานของยีนส์ FOXO3 ซึ่งควบคุมขบวนการแก่ชราของเซล ทำให้
เซลแก่ช้าลง (www.youtube.com/Dr. Robert Szabo-Introduction to Therapeutic  
Fasting.)  

  อีกวิธีหนึ่งที่มีงานวิจัยออกมามากก็ คือการอดอาหารเป็นครั้งคราว 

(Intermittent Fasting) ซึ่งทำได้หลายแบบ เช่น อดอาหารวันเว้นวัน  อดอาหาร
สัปดาห์ละ๑- ๒ วัน  อดอาหาร วันละ ๑๖ชั่วโมง ทุกวัน  กินอาหารวันละ ๑ หรือ ๒ มื้อ 
เช่น พระท่านกินอาหารเช้า ๘ โมง และเพล ๑๑ โมง หลังเที่ยงงดไปจนถึงเช้าอีกวันหนึ่ง  
หรือ งดอาหารเช้า เริ่มกินเที่ยงและมื้อเย็น ๖ โมงเย็น หลังจากนั้น งดอาหาร ๑๖ ชม. 

ระหว่างอดอาหารให้กินน้ำเปล่าได้ กินชา กาแฟได้ วิธีนี้ก็เป็นที่นิยมกันมาก  
(www.facebook.com/Weight loss diet tips/The amazing changes  
intermittent fasting does to your body and brain) 
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  ในการอดอาหาร ๑๒-๑๔ ชั่วโมงแรก ร่างกายจะใช้พลังงานจากน้ำตาลจาก
ไกลโคเจน ที่สะสมไว้ ที่ตับ ที่กล้ามเนื้อจนหมด หลังจากนั้นก็จะใช้พลังงานจากไขมันที่
สะสมไว้ แถวหน้าท้อง ในช่องท้อง  โดยเปลี่ยนเป็นสารคีโตน เหมือนเรากินอาหารคีโต
เจนนิค แต่การอดอาหารให้สารคีโตนมากกว่า (สารคีโตนเกิดขึ้น ๕-๗ มิลลิโมล ต่อลิตร 
การกินอาหารคีโตเจนนิค สารคีโตนเกิดขึ้นแค่ ๐.๕-๓ มิลลิโมล ต่อลิตร  สารคีโตนจะ
กระตุ้นเซลสมองให้สร้างสารBDNF (Brain Derived Neurotrophic Factor)  ในสมอง
ทำให้มีการสร้างและซ่อมแซมเซลสมองใหม่ได้ (Neurogenesis)  นอกจากนั้น การอด
อาหารเราไม่ได้กินโปรตีน กรดอะมิโนจำเป็นก็ไม่มี จึงไม่กระตุ่นตัว IGF-1 และ Growth 

Factor อื่น ปัจจัยเหล่านี้ก็จะไปกระตุ้นยีนส์ FOXO-3  ซึ่งควบคุมความแก่ชรา  ทำให้เรา
แก่ช้าลง (www.youtube.com/Fasting Awakening  the regeneration  from 
within /valter longo.)  

  นอกจากนั้นการอดอาหารยังทำให้เซลทำความสะอาดภายในเซลโดยการ
กินเศษ ชิ้นส่วนของโปรตีนที่ถูกทำลาย และดี เอ็น เอ ที่ชำรุด กินเชื้อโรคต่างๆและสาร
อนุมูลอิสระ ที่เรารับเข้าไปจากภายนอก หรือเป็นผลจากเมตตาบอริซึมของสารอาหารใน
เซล เช่น พวก ROS (resistive oxygen species) เป็นต้น ซึ่งเป็นกลไกที่ทำให้เราไม่เป็น
โรคเรื้อรัง โดยเฉพาะโรคมะเร็งได้ เรียกว่า  มีการล้างพิษภายในเซลก็ได้   และยังมีการ
สร้างส่วนประกอบของเซลใหม่ (Organelle) ด้วย ขบวนการนี้เรียกว่า  Autophagy 

(ออ-ท๊อป-ฟา- จี้) ผู้ที่ค้นพบกลไกอันนี้ คือ ดร. โยชิโนริ โอซูมิ (Yoshinori Ohsumi) 
ศาสตราจารย์ด้าน เซลชีววิทยา แห่งมหาวิทยาลัยเกียวโต  ทำให้ท่านได้รับรางวัลโน
เบลในปี ๒๐๑๖ (www.youtube.com/Nobel lecture Yoshinori Ohsumi.Nobel 
Laureate in Physiology and Medicine2016) 

  ท่านผู้อ่านครับปัจจุบันจึงมีผู้นิยมกินอาหารคีโตเจนนิคร่วมกับการอด
อาหารเป็นครั้งคราว ในการป้องกันโรคเรื้อรัง และทำให้อายุยืน  กล่าวโดยสรุป การอด
อาหารเป็นครั้งคราว (Intermittent Fasting) มีประโยชน์อย่างมาก คือ ช่วยให้เซล
ทำงานดีขึ้น  ยีนส์และฮอร์โมนทำงานดีขึ้น ช่วยให้เซลต้นกำเหนิด(Stem Cell)ผลิตเซล
ชุดใหม่ขึ้นมาแทนเซลเก่าๆที่ถูกทำลายไป มีการทำความสะอาดภายในเซล   ช่วยให้น้ำ
หนักและไขมันหน้าท้องลดลง  ช่วยแก้ไขภาวะดื้อต่ออินซูลิน ป้องกันเบาหวานและโรค
เรื้อรังอื่นๆได้และสุดท้ายคือ ทำให้เราอายุยืน  ดังนั้นการอดอาหารเป็นครั้งคราวจึงกำลัง
มาแรง  เป็นที่นิยมแพร่หลายในหมู่ผู้รักสุขภาพทั่วไป  (www.youtube.com/selective 
autophagy in the flight against  aging and aged –related disorders.) 
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!  

ศ. โยชิโนริ โอซูมิ  ผู้ค้นพบขบวนการล้างพิษในเซล (Autophagy)  

!  

เขาได้รับรางวัลโนเบลในปี 2016สาขา สรีรวิทยาและการแพทย์ 
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ตอนที่ ๕  
การอดอาหารเป็นครั้งคราว 

  ท่านผู้อ่านครับ กินอาหารวันละครั้งทำให้อายุยืน  ตัวอย่างของคนกินอาหาร
วันละครั้ง  ได้แก่พระภิกษุ  ในพุทธศาสนา   ที่เราเห็นได้แก่  สมเด็จพระสังฆราช  (ญาณ
สังวร) อายุ ๑๐๐ ปี  หลวงตามหาบัวอายุ ๑๐๐ ปี หลวงปู่เหรียญ อายุ ๙๕ ปี  หลวงปู่แหวน 
อายุ ๙๘ ปี ลองนึกดูจะพบว่ามีมากมายในปัจจุบัน ในครั้งพุทธกาลอุบาสก อุบาสิกา และ
พระภิกษุทั้งหลายก็มีอายุยืนกันมาก เช่น  นางวิสาขามหาอุบาสิกา อายุ ๑๒๐ ปี  ท่านพระ
อานนท์  พระมหากัสสปะ  อายุ ๑๒๐ ปี  ท่านพระอนุรุทธะ อายุ ๑๕๐ปี  ท่านพักกุละเถระอา
ยู  ๑๖๐  ปี   ซึ่งท่านเป็นผู้ที่มีอายุยืนที่สุดในสมัยนั้น   พระพุทธเจ้าทรงยกย่องท่านว่า  ให้
เป็นเอตทัคคะในทางเป็นผู้มีอาพาธน้อย  ในชีวิตของท่าน   ท่านไม่เคยป่วย   และไม่เคย
ฉันยาแม้แต่เม็ดเดียว   ประวัติน่าสนใจมาก  ท่านพักกุละ ท่านบวชเมื่ออายุ ๘๐ ปี   ท่าน
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่โลกเคยมีมา  ท่านเกิดมาแล้วมีแต่ความสุข  ความเจริญ
ติดตัวมา  คิดอะไรก็ได้สมดังใจปรารถนา  ชีวิตของท่านน่าศึกษา  มีความวิจิตรพิสดาร
มากมาย  ตามกรรมที่ท่านทำมา  

การฉันอาหารวันละมื้อเป็นวิถีชีวิตประการหนึ่งของท่าน  ซึงงานวิจัยทางการ
แพทย์พบว่า  ถ้าเรากินอาหารให้ได้พลังงานลดลงร้อยละ ๓๐ โดยไม่ขาดสารอาหาร เรา
ก็จะมีอายุยืนขึ้น  ร้อยละ  ๓๐  เช่นกัน  อันนี้มีการทดลองใน   ยีสต์   หนู  และในลิง    การ
จำกัดพลังงานอาหาร  หรือ  CALORIE   RESTRICTION   เป็นวิธีทำให้อายุยืนในสัตว์
ทดลอง   อันนี้เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปในหมู่นักวิจัยด้าน  ความชรา  (Aging research)  คน
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เราต้องกินอาหาร ๓ มื้อไหม ทำไม ถ้าเราศึกษาดูจะพบว่า คนสมัยโบราณยุคที่ยังล่าสัตว์ 
อยู่ถ้ำ (Hunter-Gatherer) ไม่ได้กินอาหาร ๓ มื้อ เขาจะกินเมื่อหิว  และเมื่อล่าสัตว์ได้ วัน
ไหนล่าสัตว์ไม่ได้ก็อด หรือกินผักผลไม้ที่หาได้ตามธรรมชาติ ตามมีตามเกิด  มนุษย์สมัย
ล่าสัตว์ก็กินเนื้อสัตว์ ไขมันเป็นหลัก  ไม่ได้กินคาร์โบไฮเดรทเป็นหลัก  

ครั้นต่อมา ๑๐,๐๐๐ ปีก่อนหน้านี้ มนุษย์เริ่มเพาะปลูกข้าวสาลี ข้าวเจ้า  เริ่ม
เลี้ยงปศุสัตว์ไว้เป็นอาหาร   เราก็เริ่มกินคาร์โบไฮเดรทเป็นหลัก  เราจะพบว่า ในยุโรปยุค
กลาง คนกินอาหารเช้าเบาๆ กลางวันกินอาหารหนัก  เย็นกินอาหารเบา กิน ๓ มื้อ ครั้น
คนยุโรปอพยพมาอยู่ทวีปอเมริกา  ก็ถือประเพณีกินอาหาร ๓ มื้อ ต่อมาแต่เราพบว่า คน
อเมริกาพื้นเมืองไม่ได้กินอาหาร ๓ มื้อแบบพวกที่อพยพมา
 

ทีนี้เรามาดูเมตาโบลิซึมของคาร์โบไฮเดรทจะพบว่า เรากินข้าว แป้ง น้ำตาล
เข้าไปในร่างกาย  ก็จะย่อยเป็นกลูโคส   กลูโคสก็จะถูกนำไปใช้เป็นพลังงานของเซลใน
อวัยวะต่างๆ  โดยฮอร์โมนอินซูลิน  กลูโคสที่เหลือจะสะสมไว้ที่ตับ ๘๐ กรัมและกล้ามเนื้อ 
๔๐๐ กรัมไว้ใช้ในเวลาเราขาดอาหาร   ร่างกายจะต้องรักษาระดับน้ำตาลกลูโคสไว้ระดับ
หนึ่ง  ไม่ให้ต่ำกว่า  ๖๐  มล/ดล.  มิฉะนั้นจะมีอาการ  น้ำตาลในเลือดต่ำ  (Hypoglycemia) 
เราจะมีอาการหิว  หน้ามืด  เป็นลม  ใจสั่น  มือสั่น   ดังนั้นเมื่อระดับน้ำตาลในเลือดต่ำลง 
เนื่องจากเราทำการงานก็ต้องใช้พลังงานจากอาหาร   ร่างกายก็จะทำให้เรารู้สึกหิว   เพื่อ
ให้เรากินอาหารเข้ามาใหม่เพื่อเพิ่มน้ำตาลในเลือดไม่ให้ต่ำลงและมีพลังงานใช้ต่อไป 
อันนี้เป็นกลไกตามธรรมชาตื  ดังนั้นทุก ๔ -๖ ชั่วโมงเราจึงต้องกินอาหารครั้งหนึ่งเพื่อให้
ได้น้ำตาลเพียงพอ สำหรับคนกินคาร์โบไฮเดรทเป็นหลักเราจึงต้องกินอาหาร ๓ มื้อ  แต่
ถ้าเรากินเนื้อสัตว์และไขมันเป็นหลัก  เราไม่ได้ใช้น้ำตาล  เพราะฉะนั้นเราจึงไม่รู้สึกหิว   
เนื่องจากร่างกายใช้ไขมันเปลี่ยนเป็นสารคีโตน   เราใช้คีโตนแทนน้ำตาล   เราจึงไม่หิว   
เราไม่จำเป็นต้องกิน ๓ มื้อ   เนื่องจากไขมันให้พลังงานสูงกว่าน้ำตาล   น้ำตาล ๑ กรัมให้
พลังงาน ๔ แคลลอรี่ ไขมัน ๑ กรัมให้ ๙ แคลลอรี่  คนที่กินไขมันเป็นหลักจึงไม่มีปัญหา
เรื่องหิว  เรื่องน้ำตาลในเลือดต่ำเกินไป

เราพบว่า ถ้าเรางดอาหาร ๑๐-๑๒ ชั่วโมง ร่างกายก็จะนำเอากลูโคสที่สะสม
มาใช้เป็นพลังงานจนหมด  หลังจากนั้นถ้าอดอาหารต่อไป  ร่างกายจะใช้พลังงานจากไข
มันและโปรตีนโดยเปลี่ยนเป็นสารคีโตน  สารคีโตนเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์   เซลสามารถ
นำไปใช้ได้ดี โดยเฉพาะเซลสมอง สารคีโตนตัวนี้จะกระตุ้นให้เซลสมองสร้างสาร BDNF 

 25 นพ. แพทย์พงษ์  วรพงศ์พิเชษฐ



ทำอย่างไรให้อายุยืน 

(Brain  Derived  Neurotrophic  Factor)  ทำให้มีการซ่อมแซมและสร้างเสริมเซลใหม่ขึ้น  
นอกจากนั้นมันยังเป็นสารต้านอนุมูลอิสระต้านการอัหเสบได้ด้วย   โดยผ่านกลไกที่เรียก
ว่า  NrF-2 Pathways   ร่างกายใช้สารคีโตนแทนกลูโคสได้   เราไม่ต้องกินคาร์โบไฮเดร
ทก็ได้  ไม่ทำให้เราเป็นโรคอะไร  สารคีโตนทำให้เราแข็งแรงกว่าเดิม   สมองทำงานได้ดี  
นอนหลับดีขึ้น ทำงานได้มากขึ้น  ตื่นตัวมากกว่าเดิม  

ประโยชน์ของการงดอาหารเป็นครั้งคราว  (Intermittent  Fasting)  มีมาแต่
สมัยโบราณ   เพลโตใช้การอดอาหารเพื่อทำให้สภาพกายและจิตมีพลัง  มีประสิทธิภาพ 
พาราเซลเซียส กล่าว่า การอดอาหารเป็นยาที่สำตัญมาก    มาร์ค ทเวน  บอกว่า การอด
อาหารเป็นยาที่ดีกว่ายาใดๆหรือหมอใดๆ  ชาวโรมันใช้การอดอาหารรักษาคนไข้ที่มี
อาหารชัก โดยขังคนไข้ไว้ในห้องไม่ให้กินอะไรเลย อาการชักก็หายไป 

ศาสตราจารย์ เดวิท ซินแคร์ แห่งภาควิชาพันธูกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัย
ฮาร์วาด พบว่าเวลาเรางดอาหารจะกระตุ้นให้ร่างกายสร้างโปรตีนชื่อ เซอร์ทูอิน (Sirtuin) 
ซึ่งมันทำหน้าที่ซ่อมแซมดี  เอ็น  เอ  ที่ชำรุด  ทำให้เซลฟื้นตัวขึ้นมาเหมือนเดิม  ทำให้เรา
อายุยืน 

ศาสตราจารย์มาร์ค  แมทสัน  (Mark  Mattson)  แห่งภาควิชาประสาทวิทยา  
มหาวิทาลัยจอห์น  ฮอปกินส์ พบว่า การงดอาหาร ทำให้เซลสมองมีการซ่อมแซมเซลของ
ตนเอง  และสร้างเซลใหม่ๆขึ้น (Neurogenesis) ซึ่งนำไปสู่การรักษาโรคอัลไซด์เมอร์ และ
พากินสัน โดยการอดอาหารเป็นครั้งคราว 

ศาสตราจารย์  โยชิโนริ  โอซูมิ  (Yoshinori  Ozumi)  พบว่า  การอดอาหาร
ทำให้มีการทำความสะอาดภายใจเซลของตนเอง โดยขบวนการ ที่เรียกว่า ออ-ทอป-ฟา-
จี้  (Autophagy)  เซลจะมีวิธีการกินเอาเศษโปรตีน  ดีเอ็นเอที่ถูกทำลาย  อนุมูลอิสระ  สาร
พิษต่างๆ  รวมทั้งแบคทีเรีย  โดยใช้ไลโซโซม  (Lysosome)  ทำให้เซลฟื้นตัวขึ้นมาใหม่  
(Rejuvenation) ช่วยให้เราเป็นหนุ่มสาว และอายุยืน และรักษาโรคต่างๆได้

นพ.  อัพตัน  ซินแคร์  (Upton  Sinclair)   ใช้การอดอาหารในการรักษาโรค
ต่างๆในคนไข้ สองพันกว่าคนว่า ได้ผลดี เช่น โรคลมชัก โรคระบบประสาท  โรควัณโรค 
โรคตับ โรคทางเดินอาหาร โรคข้ออักเสบ โรคมะเร็ง  เป็นต้น   โดยเขียนไว้ในหนังสือ 
ชื่อ  The Fasting Cure  ในปี ๑๙๑๑  ต่อมาก็มีบทความลงในวารสารทางการแพทย์ ของ 
ดร. อลัน โกลฮาร์เมอร์ (Alan Goldharmer) รายงานผู้ป่วยหญิง ๑ ราย อายุ ๔๒ ปี เป็น
มะเร็งต่อมน้ำเหลือง  (Follicular Lymphoma) เกรด  ๓  โดยการอดอาหารให้กินน้ำอย่าง
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เดียว ๒๑ วัน  หลังจากนั้น ให้กินอาหารพืช ผักเป็นหลัก  งดเกลือ น้ำตาล ไขมัน พบว่า
ทำให้ต่อมน้ำเหลืองยุบลงหมด  อาการต่างๆหายไปได้  (BMJ  2015  doi0.1136/
bcr-2015-211582) 

สำหรับวิธีการงดอาหารเป็นครั้งคราว  อาจจะทำได้หลายวิธี  เช่น  กินอาหาร
แค่วันละมื้อ แบบพระ  อันนี้จะงดอาหารได้ราว ๑๘-๒๐ ชม. หรืองดอาหารเช้า กินอาหาร
เที่ยงและเย็น หลังจากนั้นงดอาหาร อันนี้จะงดได้  ๑๖ ชม.ระหว่างงดอาหาร กินได้แต่ชา 
และกาแฟ น้ำเปล่า เท่านั้น  บางท่านงดอาหารวันเว้นวัน  หรืองดทั้งวันสัปดาห์ละครั้งหรือ
สองครั้งก็ได้ ทำได้หลายรูปแบบ  วิธีการนี้กำลังเป็นที่นิยมกันมาก   เนื่องจากมีงานวิจัย
สนับสนุนถึงคุณประโยชน์ของการงดอาหารเป็นครั้งคราวมากท่านผู้อ่านสามารถติดตาม
รายละเอียดได้ใน  www.youtube.com/Longevity&Why I now eat one meal a day.

�

นพ. อัพตัน  ซินแคร์ กับหนังสือวิธีการรักษาโรคโดยการอดอาหารเป็นครั้งคราว

!  
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ตอนที่ ๖  
อาหารที่ทำให้อายุยืน 

  ท่านผู้อ่านครับ เวลาเรางดอาหารร่างกายเป็นเวลานานๆ ร่างกายก็จะใช้ไข
มันที่สะสมไว้นำมาสร้างสารคีโตน  หรือเรากินอาหารคีโตเจนนิค ร่างกายก็ใช้ไขมันที่เรา
กินเข้าไปมาสร้างสารคีโตนเช่นกัน สารคีโตนที่เกิดขึ้นในเวลาที่เรางดอาหารจะมี
ประมาณ ๕-๗ มิลลิโมล/ลิตร มากกว่า การกินอาหารคีโตเจนนิค ซึ่งจะอยู่ที่ ๐.๕ -๓ 
มิลลิโมล/ลิตร  สารคีโตน  (Ketone Bodies) ตัวหลักได้แก่ บีต้า- ไฮดรอกซี่ บิวทีริค แอ
ซิด (Beta-Hydroxy Bytyric acid) และอาซิโทน (Acetone) และ Acetoacetate  ศ. 

จอร์จ  เคฮิลล์ (Gorge Cahill Jr.) อายุรแพทย์แห่งม. ฮาร์วาด  เป็นผู้รายงานในปี ค.ศ. 

๑๙๖๗  ว่าในเวลาร่างกายเราอดอาหารหลายๆวัน  ร่างกายจะใช้สารคีโตนเป็นพลังงาน
แทนกลูโคส ได้ดี โดยเฉพาะเซลสมอง มันจะกระตุ้นสาร BDNF (Brain Derived 

Neurotrophic Factor) ซึ่งจะทำให้มีการซ่อมสร้างเซลสมองใหม่ขึ้นใหม่ได้  ซึ่งตรงนี้
เองที่นักวิทยาศาสตร์ใช้การงดอาหาร หรือการกินอาหารคีโตเจนนิคมาใช้รักษาโรคทาง
สมองต่างๆ ซึ่งพบว่าได้ผลดีพอสมควร เช่น ในกรณีเซลสมองขาดออกซิเจน, กรณีสมอง
ได้รับอุบัติเหตุ, โรคพากินสัน, โรค ALS. โรคสมองเสื่อมอัลไซด์เมอร์,โรคลมชัก โรค
มะเร็งสมอง เป็นต้น   

  ดร. อีริค  เวอร์ดิน (Eric Verdin Ph.D) ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเรื่องความ
ชรา บัค (Buck Institute of Aging Research) กล่าวว่า  ในช่วง ๒-๓ ทศวรรษที่ผ่านมา
นักวิจัยพยายามหาว่า มีขบวนการอะไรที่ทำให้เราแก่ชราและตายลง อันแรกก็พบว่า   
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ตัวอินซูลินและปัจจัยที่ทำให้ร่างกายเจริญเติบโต คือ Insulin and  IGF-1 (Insulin-like 

Growth Factor) ตัวการที่กระตุ้น ๒ ตัวนี้คือ อาหารคาร์โบไฮเดรท   เราพบว่า ปริมาณ
คาร์โบไฮเดรทในอาหารที่สูงขึ้น ทำให้อัตราตายสูงขึ้นตามไปด้วย   (Insulin Signaling 

Pathway)  การงดอาหารเป็นครั้งคราว หรือ Intermittent Fasting ซึ่งเป็นการลด
อินซูลิน และIGF-1 จึงทำให้เราอายุยืนขึ้น แก่ช้าลง 

  ประการที่ ๒ การงดอาหารช่วยยับยั้ง ขบวนการที่เรียกว่า mTOR Signaling 
Pathway ระบบนี้เป็นระบบทางพันธุกรรมในร่างกายของคนเรา ที่ควบคุมการสังเคราะห็
โปรตีน การเจริญเติบโตของเซล การแบ่งตัวการอยู่รอดของเซล การล้างทำความสะอาด
เซล ที่เรียกว่า ออร์ทอปฟาจี้ รวมทั้งควบคุมระบบอินซูลินและ IGF-1 ระบบนี้ถือเป็นระบบ
หลักของเมตาโบลิซึมของเซลเลยทีเดียว การทำงานของเซลตับ เซลหัวใจ กล้ามเนื้อ เซล
ไขมัน ก็อาศัยขบวนการนี้ และโรคต่างๆที่สำคัญๆเช่นเบาหวาน โรคอ้วน โรคมะเร็ง โรค
ซึมเศร้าก็เกิดจากความผิดปกติในการทำงานของขบวนการนี้ mTORมาจาก 
Mechanistic Target of Rapamycin  ซึ่งตัว Rapamycin เป็นตัวยาที่สกัดจากเชื้อราช
นิดหนึ่ง ซึ่งมีฤทธิกดภูมิคุ้มกัน ใช้ในคนไข้ผ่าตัดเปลี่ยนไตแล้ว  แพทย์จะให้ยาตัวนี้เพื่อ
กดภูมิคุ้มกันไว้ นักวิทยาศาสตร์พบยาตัวนี้ในปี ค.ศ. ๑๙๗๐  ตัวที่กระตุ้นระบบนี้คือ 

อาหารโปรตีน  ดังนั้นเราจึงต้องจำกัดอาหารโปรตีนด้วย  เพื่อไม่ให้เซลแก่เร็ว  

  ประการที่ ๓ คือ ตัวสารคีโตน  เมื่อเร็วๆนี้ก็มีรายงานการทดลองให้หนูกิน
อาหารคีโตเจนนิค พบว่าทำให้หนูอายุยืนขึ้น (Cell Metabolism 26.3(2017):

539-546.) เนื่องจากสารคีโตนเป็นพลังงานที่มีประสิทธิภาพดีของเซล และมีคุณสมบัติ
ต้านอนุมูลอิสระป้องกันโรคต่างๆได้ ซึ่งกลไกตรงนี้มีความสลับซับซ้อนมาก ซึ่งนักวิจัย
กำลังศึกษากันอยู่  โดยสรุปก็คือกลไกต่างๆที่กล่าวมาทั้ง ๓ ประการทำให้การกินอาหาร
คี โต เ จ นนิค แล ะ ก า ร ง ดอ าห า ร เ ป็นค รั้ งค ร า วทำให้ เ ร า มีอ ายุยืนขึ้น ได้ 
(www.youtube.com/Dr. Eric Verdin on Ketogenic Diet,Longevity,Beta-
Hydroxybutyrate…..)  

  ดร.,วอลเตอร์ ลองโก้ (Valter Longo Ph.D) ศาสตราจารย์ด้าน
อายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัย แคลิฟอร์เนียใต้    ผู้อำนวยการศูนย์การวิจัยเรื่องความชรา
ของมหาวิทยาลัย  ได้ศึกษาเรื่องอาหารที่ทำให้อายุยืน มา ๓ ปี เขาได้พบความจริง
หลายประการ คือ น้ำตาลและโปรตีน มีส่วนทำให้เซลชราภาพลง โดยกลไกต่างๆที่ได้
กล่าวมาในตอนต้น ๓ ประการไปแล้ว เขาพบว่า  การงดอาหารเป็นครั้งคราวทำให้ 

IGF-1และ Growth Factor อื่นๆลดลง ก็ทำให้เราแก่ช้าลง ป้องกันโรคเรื้อรังได้  ซึ่งเขา
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ได้ทำการทดลองในสัตว์ทดลอง และในคน ก็พบความจริงในข้อนี้ ดังนั้นเขาจึงคิด สูตร
อาหารที่กินเลียนแบบการอดอาหาร เขาเรียว่า Fasting Mimicking Diet หรือ FMD สูตร
อาหารของเขาคือ เขาให้คนไข้งดอาหาร ๕ วันแล้วกินอาหาร FMDแทน เดือนละครั้ง  
กล่าวคือ  

  วันที่๑ ให้ทำดังนี้คือ  

  ๑) กินอาหาร ๕๐๐ แคลอลี่ จากพืช ซึ่งเป็นคาร์โบไฮเดรทเชิงซ้อน เช่น 
แครอท มะเขือเทศ.บรอคโคลี่.ฟักทอง เห็ดและ ผักใบเขียวต่างๆ. 

  ๒) กินอาหารอีก ๕๐๐ แคลอรี่ จากไขมันดี เช่น น้ำมันมะกอก น้ำมัน
มะพร้าว น้ำมันอโวคาโด น้ำมันเม็ดองุ่น (Grapeseed oil) ,น้ำมัน Flaxseed oil เป็นต้น 

  ๓) กินโปรตีนจากถั่ววันละ ๒๕ กรัม   เช่น อัลมอนด์ พีแคน วอลนัท อโวคา
โด เป็นต้น 

  ๔) กินน้ำมันโอเมก้า ๓  แคปซูล หนึ่งเม็ด และวิตามินเสริม 

  ๕) กินน้ำให้เพียงพอ ดื่มชาได้วันละ ๓-๔ แก้ว 

  วันที่ ๒-๕ ให้กินดังนี้   

  ๑) กินอาหาร ๔๐๐แคลอรี่ จากคาร์โบไฮเดรทเชิงซ้อน ผักต่างๆ เหมือนเดิม 

  ๒) กินอาหารอีก ๔๐๐ แคลอรี่ จากไขมันดีที่กล่าวมาแล้ว และถั่ว 

  ๓) กินน้ำมันโอเมก้า ๓ แคปซูล ๑ เม็ดและวิตามินเสริม 

  ๔) กินชา กาแฟได้เหมือนเดิม  
   

  วันที่ ๖ เริ่มกลับมากินอาหารเหมือนปกติ คือ กินข้าว หรือ  ขนมปัง พาสต้า 

โปรตีนกินจำนวนน้อย  กินปลา เนื้อ  เนย นม    กินผักผลไม้ ไขมันอิ่มตัวบ้าง โดยสรุป 

อาหารแบบของเขากินเดือนละ ๕ วัน  นอกนั้นกินตามปกติ  ลักษณะอาหารของเขาเป็น
อาหาร low Carb ที่มีแคลอรี่ทั้งหมด ๘๐๐-๑๐๐๐ แคลอรี่เป็นอาหารพื้นฐานจากพืช 

(Plant-based diet) พลังงานส่วนใหญ่มาจากไขมันดี อันนี้ทำให้ร่างกายผลิตสารคีโตน
ออกมา  เลียนแบบเวลาเรางดอาหาร เป็นครั้งคราว (Intermittent Fasting)  ร่างกายก็
จะสร้างคีโตนออกมาใช้เป็นพลังงานนั่นเอง 
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  เขาได้เริ่มทดลองในคน ๑๐๐ คนให้กินอาหารสูตรนี้ทุกเดือนเดือนละ ๕ วัน 

ติดต่อกัน ๓ เดือน  แล้วประเมินผลด่อนและหลังกินอาหารชนิดนี้  พบว่า  อาหารชนิดนี้
ช่วยให้น้ำหนักลดลง  ในคนอ้วนลดลงได้มากถึง ๘ ปอนด์  วัดมวลกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นเล็ก
น้อย  ระดับน้ำตาลกลูโคส คนที่น้ำตาลเกินเล็กน้อย น้ำตาลลดลงได้ ๑๒ มิลลิกรัม/ดล,. 

คนที่น้ำตาลปกติ ก็ไม่เปลี่ยนแปลง  ความดันโลหิตในคนความดันสูงปานกลางลดลงได้ 

๖ มิลลิเมตรปรอท คนที่มีค่าความดันปกติไม่เปลี่ยนแปลง  ค่าโคเลสเตอรอล ลดลง ๒๐ 
มิลลิกรัม/ดล ในคนที่มีโคเลสเตอรอลสูง ในคนปกติไม่เปลี่ยนแปลง ค่า IGF-1 ลดลง 
๕๕ นาโนกรัม/ดล.  ค่า CRP ลดลง ๑.๕ มิลลิกรัม/ดล. ค่าไตรกลีเซอไรด์ ลดลง ๒๕ 

มิลลิกรัม/ดล ในคนที่มีไตรกลีเซอไรด์สูง  ผลการกินอาหาร FMD ออกมาค่อนข้างดี   

  ดังนั้นเขาจึง นำอาหารแบบนี้ไปทดลองใช้ในคนไข้โรคต่างๆ  เช่น โรค
มะเร็ง โรคอ้วน   โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคสมองเสื่อม โรคภูมิแพ้เนื้อเยื่อตนเอง และ
กินเพื่อให้อายุยืน พบว่า  โดยวิธีการของเขา คือ กินอาหารFMD ๕ วันเดือนละครั้ง  ได้
ผลดี ในการบำบัดโรคเรื้อรัง ทำให้แก่ช้าลง  ซึ่งเขาได้เขียนเล่าไว้ในหนังสือ The 

Longevity Diet ของเขา   และกำลังได้รับความสนใจในสังคมอเมริกันในขณะ
นี้(www.youtube.com/CBN News/ Dr. Valter Longo The Longevity Diet That 
mimicks Fasting.) 

    

ภาพแสดงกลไกการจำกัดอาหารทำให้เรามีอายุยืนขึ้น 
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ตอนที่ ๗  
เครื่องเทศทำให้อายุยืน 

  ท่านผู้อ่านครับ อาหารอีกประเภทหนึ่งที่มีการศึกษาวิจัยกันมากว่าช่วยให้
อายุยืนได้  นั่นคือ อาหารพวกเครื่องเทศต่างๆ ที่กล่าวถึงกันมาก และหาซื้อมาใช้กันได้
ง่าย ราคาไม่แพง ที่เด่นๆมี  ขมิ้นชัน  ขิง กระเทียม และ อบเชย การที่มันช่วยให้เราอายุ
ยืนได้เนื่องจากเครื่องเทศทั้ง ๔ ตัวนี้  มีคุณสมบัติ คือ มันลดการอักเสบเรื้อรังในร่างกาย   
ช่วยต้านอนุมูลอิสระซี่งได้รับจากอาหาร สารพิษในสิ่งแวดล้อม แล้วทำลายเซลของเรา    

ช่วยลดอาการดื้อต่ออินซูลิน(Insulin Resistance) ลดน้ำตาลในเลือด ช่วยป้องกันการ
จับตัวของน้ำตาลและโปรตีนในระดับเซล (Glycation) ซึ่งทำให้เซลแข็งกระด้าง แก่เร็ว 

เช่น ผิวหนังที่เหี่ยวย่น หยาบแข็ง กระด้าง เป็นต้น ,มีคุณสมบัติต่อต้านเซลมะเร็ง,ช่วย
ป้องกันโรคหัวใจ ป้องกันเซลสมองเสื่อม นอกจากนั้นยังช่วยย่อยขับลมได้ด้วย และมัน
ช่วยในแง่ทำให้ภูมิต้านทานของเราดีขึ้นโดยการที่มันไปกระตุ้นการแสดงออกของ
จีน(Gene Expression)ในการป้องกันโรค และยับยั้งจีนที่ก่อโรค นอกจากนั้นมันยังช่วย
ล้างสารพิษต่างๆที่เข้ามาในร่างกายโดยผ่านทาง NRF2 Pathways และที่สำคัญอีก
ประการหนึ่ง คือ เครื่องเทศเหล่านี้ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของแบคทีเรียที่มี
ประโยชน์ในลำไส้ของเรา (Human Microbiome) ซึ่งมีความสำคัญมากในปัจจุบัน  ซึ่ง
จะกล่าวในภายหลังอีกครั้งหนึ่ง ในเรื่องของอาหารเสริมชีวภาพ (Probiotic)  ในที่นี้ ผู้
เขียนจะขอกล่าวไปทีละตัวตามลำดับ ดังนี้ 
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  ตัวแรกคือ ขมิ้นชัน (Tumer ic ) สารที่สำคัญ คือ เคอร์คูมิน 

(Curcumin)นอกจากนั้นยังมีโปรตีน.ไฟเบอร์,วิตามินซี อี เค แคลเซี่ยม โปแตสเซี
ยม,แมกนีเซียม ธาตุเหล็ก ทองแดง สังกะสี  ตัวนี้มีจุดเด่นที่ต้านการอักเสบได้ดี  และลด
น้ำตาลในเลือดได้ จึงมีการนำมาใช้รักษาในโรคข้ออักเสบต่างๆ  โรคเบาหวาน  โรคจอ
ประสาทตาเสื่อม (Macular Degeneration) โรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ และกินป้องกัน
มะเร็งเช่นมะเณ็งเต้านม มะเร็งลำไส้ มะเร็งต่อมลูกหมาก เป็นต้น รักษาแผลติดเชื้อได้ มี
ฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา  กินขมิ้นทุกวันป้องกันหวัดได้  ป้องกันเริมได้ ใส่แผล
ได้  บางคนใช้ผสมน้ำผึ้ง ใช้พอกหน้าวันละ ๕ นาทีช่วยให้ผิวมีคุณภาพดี  รักษาสิวได้
ด้วย  รักษาผิวหนัง โรคสะเก็ดเงินได้ นอกจากนี้มันยังช่วยย่อยอาหาร แก้ท้องอืดท้อง
เฟ้อ ได้  ปัจจุบันมีคนนำไปใช้ในรูปแบบต่างๆมากมาย 

  สำหรับขนาดที่ใช้ในการรักษาโรค ก็ใช้ ๒ แคปซูล (๕๐๐ มิลลิกรัม) กิน ๓ 

เวลาหลังอาหาร  สำหรับคนที่ไม่ได้เป็นโรคอะไร แต่กินในแง่ป้องกันและส่งเสริมสุขภาพ
ทำให้อายุยืนก็กิน ๒ แคปซูล วันละครั้งก็พอ หรือบางท่านแนะนำให้กินแบบใส่ผงขมิ้น
ประกอบอาหารรับประทานเป็นประจำ ปัจจุบันมีการนำมาใช้หลายรูปแบบ บางคนกิน
แบบผง ครึ่งช้อนชาผสมน้ำผึ้ง น้ำมะนาวเล็กน้อย ใส่น้ำสองแก้ว ต้ม ๑๐ นาที กรองเอา
น้ำไว้ กินวันละครั้งก็ได้ (www.youtube.com/How to make Tumeric Tea by 
Andrew weil MD.)   

  สมุนไพรตัวนี้มีจำหน่ายทั่วไป หาซื้อได้ง่าย ราคาไม่แพง  ร้านขายสมุนไพร
ไทยโดยทั่วไปก็มีขาย ห้างสรรพสินค้าและร้านขายผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพก็มีขายทั่วไป  

หาข้อมูลเพิ่มเติมในบทความชมิ้นชัน วารสารธรรมลีลา ฉบับที่ 214 เดือนตุลาคม 

2561หน้า ๔๐-๔๑  

  สำหรับข้อควรระวัง  คือ คนไข้ที่เป็นเบาหวานแล้วกินยาประจำอยู่  ถ้ากิน
ขมิ้นชันร่วมด้วยจะต้องลดขนาดยาลงเพราะ ชมิ้นชันลดน้ำตาลได้ อาจจะเกิดอาการ
น้ำตาลในเลือดต่ำ (Hypoglycemia) ได้  

  ตัวต่อไปคือขิง (Ginger) เป็นเครื่องเทศตัวหนึ่งที่มีคุณสมบัติต่อต้านการ
อักเสบ ต้านอนุมูลอิสระ  ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลมะเร็ง ลดน้ำตาลในเลือดได้ แก้
คลื่นไส้ อาเจียน ขับลม  แก้ปวด แก้หอบหืด  ป้องกันโรคหัวใจ โรคสมองเสื่อม ลดไขมัน
โคเลสเตอรอลในเลือด ป้องกันการแข็งตัวของเกล็ดเลือด  รักษาโรคลำไส้ Ulcerative 
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Colitis ได้ เรามักจะใช้ประกอบอาหาร เช่น  ไก่ผัดขิง ฝานเป็นแผ่นๆกินกับไส้กรอก
อีสาน  ไส้อั่ว  ทำน้ำขิง  เป็นต้น หรือปัจจุบันนำมาทำเป็นขิงผง หรือใส่แคปซูลกินง่ายขึ้น   

   

  ตัวต่อไปก็เป็นอบเชย (Cinnamon) ตัวนี้มีจุดเด่นที่ทำให้การย่อยแป้งช้าลง  
น้ำตาลไม่สูงเร็ว เมื่อเรากินอาหารคาร์โบไฮเดรท และช่วยลดภาวะดื้อต่ออินซูลิน  เหมาะ
กับคนไข้เบาหวาน ทำให้ควบคุมน้ำตาลในเลือดได้ดีขึ้น อบเชยประกอบด้วยสารต้าน
อนุมูลอิสระหลายตัวเช่น กลุ่มฟลาโวนอยด์.โฟลีฟินอล, สารฟินอลิค ช่วยป้องกันโรค
หัวใจ โรคมะเร็ง  ลดOxidative stress, การอักเสบ การแข็งตัวของเลือด   ช่วยป้องกัน
โรคสมองเสื่อม และพากินสัน  ป้องกันดี เอ็น เอถูกทำลาย การกลายพันธ์ของเซล  

ป้องกันการเจริญเติบโตของเซลมะเร็ง  ลดความเสี่ยงต่อมะเร็งลำไส้  นอกจากนั้นมันยัง
มีฤทธิ์ต้านทานเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา เชื้อไวรัส มันจึงป้องกันโรคหวัด โรคติดเชื้อที่
ผิวหนังและในลำไส้  ลดการติดเชื้อในช่องปาก  ฟัน ดับกลิ่นปากได้  ผื่นแพ้ผิวหนัง  
(www.youtube.com/why cinnamon is so good; Top 10 Amazing Health 
Benefits of Cinnamon) 

  อีกตัวหนึ่งคือ กระเทียม (Garlic) ถือเป็นสมุนไพรโบราณใช้มา ๓,๐๐๐ปี 

ในคัมภีร์จารกาของอินเดีย  คัมภีร์ของอียิปต์โบราณและ ฮิปโปเครติสก็ใช้  กระเทียมมี
สารอัลลิซิน(Allicin)  ซึ่งมีจุดเด่นคือใช้รักษาโรคหัวใจ ช่วยลดไขมันโคเลสเตอรอล ลด
ความดัน ช่วยให้หลอดเลือดยืดหยุ่น ลดการเกาะของแคลเซียม ลดการอักเสบในหลอด
เลือด ลดการแข็งตัวของเลือด  ดังนั้นจึงใช้กระเทียมกินแทนยาแอสไพริน ในการป้องกัน
การแข็งตัวของเลือด ในคนสูงอายุเพื่อป้องกันอาการเส้นเลือดสมองและหัวใจตีบได้  
แอสไพรินในช่วงหลังพบว่า ทำให้มีเลือดออกในกระเพาะอาหารได้ จึงมีคนนิยมใช้น้อย
ลง ใช้กระเทียมแทนได้  สำหรับกระเทียมมีทั้ง กระเทียมสด กระเทียมดอง  กระเที่ยม
โทน  กระเทียมผง เราสามารถนำมาใช้ประกอบอาหารและกินเป็นยาเม็ดประจำได้   ตัว
นี้เวลานำมาประกอบอาหารควรหลีกเลี่ยงความร้อนสูงเพราะจะทำลายสารอัลลิซินใน
กระเทียม   นอกจากนั้นกระเทียมยังรักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส เชื้อราแคนดิดา
ได้ด้วย  จึงป้องกันโรคหวัด ผิวหนังเป็นเกลื้อน ได้ 
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  ท่านผู้อ่านครับ เครื่องเทศทั้งสี่ตัวนี้คุณสมบัติมันใช้ในการป้องกันโรค  

เรื้อรัง โรคหัวใจ ความดัน เบาหวาน  สมองเสื่อม โรคมะเร็ง เป็นต้น  ในแง่ของการชลอ
ความชรามันก็ช่วยป้องกันอนุมูลอิสระในการทำลาย ดีเอ็นเอและผนังเซล ลดการอักเสบ
ในร่างกาย ควรนำมารับประทานเป็นประจำ ท่านผู้อ่านสามารถหาข้อมูลงานวิจัยได้
ในwww.spicepharm.com และฟังคำบรรยายจากผู้รู้ที่ www.youtube.com/ The 
Longevity Science of Spices. Kitty Wells (july 2017) 
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ตอนที่ ๘  
อาหารเสริมจุลชีพ 
ทำให้อายุยืน 

  ท่านผู้อ่านครับ ในเดือนมีนาคม ๒๐๑๙ มีบทความในเว็บไซด์ของ World 

Economic Forum อ้างถึงงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์(Lancet) ที่มีชื่อ
เสียง  ได้ศึกษาเรื่องของ อายุเฉลี่ยของคนในประเทศที่พัฒนาแล้ว ๓๕ ประเทศ พบว่า 

ในปี ๒๐๓๐ หญิงเกาหลีใต้มีอายุยืนกว่าประเทศอื่น  อยู่ที่ ๙๐ ปี รองลงมาก็ได้แก่  

ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น สเปญ สวิสเซอร์แลนด์ ออสเตรเลีย  ซึ่งมีอายุเฉลี่ยอยู่ที่ ๘๗-๘๘ ปี  ใน
เพศชายก็เช่นกัน เกาหลี ออสเตรเลีย สวิสเซอร์แลนด์ แคนาดา เนเธอร์แลนด์ นิวซีแลนด์ 
ตามลำดับ โดยมีอายุอยู่ระหว่าง ๘๓-๘๔ ปี (ดูในกราฟ)นักวิจัยตั้งข้อสังเกตว่า ทำไมคน
เกาหลีจึงอายุยืนเขาก็มองดูปัจจัยต่างๆ เช่นอาหาร  โดยเฉพาะกิมจิ ผักดองที่คนเกาหลี
กินเป็นประจำวัน  ซึ่งเราเรียกว่า อาหารเสริมชีวนะ หรือ Prebiotic ซึ่งทำให้เชื้อโรคชนิด
ที่ให้ประโยชน์ต่อร่างกายในลำไส้ของเราใช้เป็นอาหาร หรือที่เรียกว่า เชื้อเสริมชีวนะ 
(Probiotic) ซึ่งอาหารชนิดนี้เรียกว่า  อาหารทำให้อายุยืน ชนิดหนึ่ง (Longevity Diet) 

นอกจากนั้น พบว่า คนเกาหลีมีค่าดัชนีมวลกายต่ำ  ออกำลังกายบ่อยขึ้น   มีการเจริญ
เติบโตทางเศรษฐกิจดี  การศึกษาดี  อัตราตายจากอุบัติเหตุบนท้องถนนลดลง   อัตรา
ตายในทารกแรกเกิดต่ำ  การสาธารณสุขก็เจริญมาก เข้าถึงได้ง่ายขึ้น  อันนี้ก็เป็นสาเหตุ
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ให้คนเกาหลีอายุยืนกว่าชาติอื่น (www.weforum.org/agenda/2017/south- 
korean-women-life-expectancy-kimchi.) 

    

กราฟแสดงอายุเฉลี่ยของคนในประเทศที่พัฒนาแล้ว ๕ อันดับแรก 

                  เรื่องจุลชีพเสริมชีวนะ หรือ Probiotic เกิดจากแนวคิดของนักวิทยาศาสคร์
ชาวรัสเซีย ชื่อ อีไล  แมทนิคอฟ (Elie Metchnikoff)  โดยเขาสังเกตเห็นชาวบัลแกเลีย 

มีอายุยืนเฉลี่ย ถึง ๑๐๐ ปี เขาพบว่าชาวบัลแกเรียนิยมรับประทานนมหมักที่เรารู้จักกัน
ในปัจจุบันคือนมเปรี้ยว หรือโยเกิร์ต จำนวนมากเป็นประจำ นี่เองที่ทำให้พวกเขาอายุยืน  

เขาจึงเริ่มศีกษาวิจัยอย่างจริงจังจน แยกแบคทีเรียในนมหมักได้  คือ แลคโตบาซิลลัส  
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บัลแกริคัส (L. Balgaricus) เขาพบว่าแบคทีเรียกลุ่มนี้ช่วยให้ภูมิต้านทานร่างกายดีขึ้น   

สร้างสมดุลต่อเชื้อในลำไส้  ป้องกันเชื้อโรคร้ายแรงที่ก่อโรคในลำไส้  ช่วยย่อยอาหาร  
ช่วยป้องกันการท้องผูก  ทำให้เขาได้รับรางวัลโนเบลใน ปี ๑๙๐๘  หลังจากนั้นนัก
วิทยาศาสตร์ก็มีการศึกษาต่อมาอย่างกว้างขวาง  ปัจจุบันเราทราบแล้วว่า แบคทีเรียก่อ
ประโยชน์เหล่านี้  เป็นกลุ่มที่สามารถผลิตกรดแลคติคหรือกรดน้ำนมได้  เป็นแบคทีเรียที่
พบในทางเดินอาหารคนและสัตว์และในอาหารหมักดองต่างๆ และได้นำมาพัฒนาเป็น
ผลิตภัณฑ์อาหารค่างๆ แบคทีเรียเหล่านี้ คือ แบคทีเรียในตระกูลแลคโตบาซิลลัส 

( L a c tobac i l l u s ) , เ อน เทอโรคอคคัส ( En te rococcu s ) , ไบฟีโดแบคที
เรียม(Bifidobacteria) ซึ่งแยกย่อยได้เป็นร้อยสายพันธ์ (Species) (โพรไบโอติก ,ผศ. 
ดร. ไชยวัฒน์ ไชยสุต,กองแพทญ์ทางเลือก ,๒๕๕๖)   

!  

              ท่านผู้อ่านครับ  แบคทีเรียเหล่านี้อยู่ในช่องคลอดของแม่ และในน้ำนมแม่เด็ก
ที่คลอดทางช่องคลอดและดื่มนมแม่ก็จะได้รับเชื้อเหล่านี้มาตั้งแต่เกิด เขาจะมีภูมิ
ต้านทานโรคดี ตรงข้ามกับเด็กที่กินนมวัวและผ่าตัดคลอด   แบคทีเรียเหล่านี้อยู่ในลำไส้
เราจนเราโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่  เขาพบว่ามีปัจจัยที่ทำลายแบคทีเรียเหล่านี้ได้ซึ่งเราต้องหลีก
เลี่ยง ได้แก่  การใช้ยาปฎิชีวนะบ่อยๆ  การสูบบุหรี่ การดื่มแอลกอฮอร์  ความเครียด  
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การกินอาหารปนเปื้อนสารเคมียาฆ่าหญ้า พารากวอต (Paraquat)ยาฆ่าแมลง ไกลโฟ
เสท(glyphosate)การกินอาหารแปรรูปจากอุตสาหกรรมซึ่งมีแต่ แป้ง น้ำตาล โดยขาด
ใยอาหาร (Dietary Fiber)ซึ่งมีใน พวกพืชผักผลไม้     ซึ่งผู้เขียนได้เคยกล่าวถึง ในตอ
นก่อนๆ  เราจึงต้องแสวงหาแหล่งอาหารพืช ผัก ผลไม้ ปลอดสารพิษ  อาหารออร์แกนิค
และผลักดันให้รัฐเลิกส่งเสริมใช้สารเคมีในการทำการผลิตทางเกษตร หันมาใช้วิธีทาง
เกษตรอินทรีย์ ทดแทน  ซึ่งต้องใช้นโยบายการเมืองช่วย  

  ดร. อิริก้า ซอนเนนเบิร์ก (Erica Sonnenberg) นักวิจัยอาวุโสแห่งภาควิชา
จุลชีววิทยาและภูมิคุ้มกันวิทยา  ม. สแตนฟอร์ด  กล่าวว่า  ในร่างกายของเรามีเชื้อโรค
ที่มีประโยชน์อยู่ทั่วไปในผิวหนัง ในช่องจมูก ในช่องปาก ในช่องคลอด ในลำไส้เล็ก 
ลำไส้ใหญ่  มีเป็นล้านล้านตัว  แบคทีเรียพวกนี้ยังมีหน่วยพันธูกรรมอีก ๑๐๐ ล้านล้าน
หน่วย มันเป็นอาณาจักรจุลชีพที่มีบทบาทสำคัญในการควบคุมการทำงานของร่างกาย  

(Human Microbiome and Microgenome) จากการศึกษาในช่วง ๑๐ กว่าปีที่ผ่านมา
ทำให้เราทราบว่า  ถ้าอาณาจักรจุลชีพเหล่านี้สร้างความสมดุลทำให่ร่างกายระบบต่างๆ
ทำงานได้เป็นปกติแต่มีปัจจัยหลายอย่างที่กล่าวมาแล้วทำลายสมดุลนี้ได้ มันจะทำให้
เกิดโรคเรื้อรังต่างๆเกิดขึ้นได้   ๓ ระบบใหญ่ๆคือ  

1) โรคในระบบเมตาโบลิซึมของร่างกาย เช่น โรคอ้วน  โรคเบาหวาน โรค
หัวใจ และกลุ่มอาการเมตาโบลิค (Metabolic Syndrome) 

2) โรคในระบบภูมิต้านทาน  เช่นโรคภูมิแพ้เนื้อเยื่อตนเอง  โรคมะเร็ง โรคหอบ
หืด โรคแพ้สารภายนอกร่างกายต่างๆ 

3)  เมื่อ ๒-๓ ปีที่ผ่านมาพบว่า  โรคในระบบประสาท พฤติกรรมและบุคลิกภาพ 

เช่น โรคซึมเศร้า  กลุ่มอาการ Autism, Multiple Sclerosis เป็นต้น  
 
รูปแบบ อาหารในยุคปัจจุบัน มีใยอาหารน้อยลงไปมาก  ส่วนใหญ่เป็น 

อาหารแปรรูปซึ่งหลักๆเป็นแป้ง  น้ำตาล และขาดใยอาหารจากผัก ผลไม้  ปัจจุบัน
แนะนำให้กินใยอาหารอย่างน้อย ๓๐-๕๐ กรัม   ซึ่งในยุคโบราณ ยุคมนุษย์ถ้ำ มนุษย์ล่า
สัตว์เป็นอาหารและกินพืชผักตามธรรมชาติ เรากินใยอาหารจากพืชวันละถึง ๑๐๐-๑๕๐ 

กรัม แล้วค่อยๆลดลง  เหลือ ๓๕ กรัมเมื่อ ๑๐๐ ปีที่แล้ว  จนปัจจุบันเรากินใยอาหารกัน
เหลือ  ๑๕ กรัมซึ่งน้อยมาก    ใยอาหาร(Dietary Fiber) เป็นสารอาหารที่จุลชีพใช้ย่อย
สลาย จะได้เป็นสารเคมีออกมาหลายอย่าง ซึ่งจะถูกดูดซึมเข้ากระแสเลือด   นัก
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วิทยาศาสตร์เชื่อว่า สารเคมีเหล่านี้ช่วยให้ระบบต่างๆทำงานได้ดีป้องกันโรคได้  ซึ่งขณะ
นี้กำลังศึกษาในเชิงลึกกันอยู่ สารเหล่านี้ยังไปกระตันเซลประสาทที่ผนังลำไส้  ให้ส่ง
กระแสประสาทไปยังสมองผ่านทางประสารทเวกัส  นอกจากนั้นแบคทีเรียเหล่านี้ยังสร้าง
สารสื่อประสาท พวก GABA,Acetyl CoA, ซีโรโทนิน ,โดปามีน ,นอร์แอดดินาลีน 

เป็นต้น  มันจึงเชื่อมต่อกับสมอง และช่วยป้องกันไม่ให้เกิดโรคระบบประสาท และทำให้
อารมณ์ดีได้  ต้านโรคซึมเศร้าได้   ตัวจุลชีพในลำไส้เหล่านี้ช่วยให้ผนังลำไส้แข็งแรง  มี
เมือกปกคลุมหนาพอ มันยังช่วยป้องกันเชื้อก่อโรคในลำไส้และขจัดสารพิษจากอาหารที่
เรารับประทานเข้าไป รวมทั้งสารก่อมะเร็ง  ช่วยสร้างวิตามินเค วิตามินบี ๑๒  เหมือน
ยามเฝ้าบ้านให้เรา ดังนั้นเราจึงต้องขจัดปัจจัยต่างๆที่จะมาทำลายจุลชีพเหล่านี้ เช่น 
หลีกเลี่ยงยาปฏิชีวนะ สารเคมีปนเปื้อนจากผักผลไม้  อาหารแปรรูป ต่างๆ ที่มีแต่แป้ง 
น้ำตาล  เครื่องดื่มแอลกอฮอร์  การสูบบุหรี่  การนอนดึก การขาดการออกกำลังกาย  

ความเครียด เป็นต้น 

  ให้เรากินผักผลไม้อย่างน้อยวันละ ๔๐๐ กรัม  สำหรับผักผลไม้ที่มีใยอาหาร
และช่วยเสริมชีวนะที่ผู้เชี่ยวชาญแนะนำไว้  ได้แก่ หน่อไม้ฝรั่ง(Asparagus),กระเทียม,หัว
หอม,แอปเปิล,กล้วยหอม,อาร์ทิโชค,ข้าวบาร์เลย์,เมล็ดลินิน(Flaxseed),กิมจิ,ผักกาด
ด อ ง ,ม ะ ก อ กด อ ง , ก ร ะ เทียมด อ ง , ถั่ ว ห มั ก ( N a t t o ) ,คี เ ฟ อ ร์ ( K e f i r ) , 
Sauerkraut,Kombucha  เป็นต้น   

  สำหรับแบคทีเรียที่มีชีวิต ปัจจุบันทำในรูปแบบนมหมักหรือโยเกร์ต  ซึ่งมี
วางจำหน่ายมากมายหลายยี่ห้อให้เลือกตามร้านสะดวกซื้อ นมเปรี้ยวพร้อมดื่ม  ก็มี
มากมายหลายยี่ห้อเช่นกัน เลือกเอาชนิดน้ำตาลน้อย อันนี้ช่วยเพิ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์
ได้  การกินผลิตภัณฑ์เหล่านี้เป็นประจำช่วยป้องกันโรคและอายุยืน  ท่านผู้อ่านสามารถ
เข้าไปฟังคำบรรยายได้ใน www.youtube.com/Unders tand ing the 

MicrobiomeฝErica Sonnenburg Ph.D.) 

  ในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมาวิชาการแขนงนี้มีความตื่นตัวสูง มีงานวิจัยใหม่ๆออก
มามากมายโดยใช้แบคทีเรียที่มีประโยชน์เหล่านี้มาใช้รักษาโรคต่างๆ ร่วมกับการรักษา
ของแพทย์แผนปัจจุบัน พบว่าได้ผลดีขึ้น  ในโรคมะเร็ง โรคลำไส้อักเสบโครน (Crohn”s 
Disease),Leaky Gut Syndrome,โรคอ้วน.โรคเบาหวาน ,โรคอัลไซด์เมอร์,โรคพาร์กิน
สัน,โรคMS(Multiple sclerosis),โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์.โรคถุงน้ำที่รังไข่ (PCOS) 

โดยวิธีฉีดเชื้อโรคที่มีประโยชน์เข้าไปในลำไส้ใหญ่ผู้ป่วย (Phase Therapy)และ Fecal 
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Transplantation ซึ่งกำลังเป็นที่สนใจ ในช่วง ๒-๓ ปีนี้ (www.youtube.com/Updates 
on Gut Microbiome in Health and Disease. Christian Rosche.June 2018) 

   

  

!          !  

 แบคทีเรียในลำไส้ที่มีประโยชน์ 
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!  

อาหารพืชหมักดอง เป็นอาหารเสริมชีวนะหรือ Prebiotic  

!  

แหล่งอาหารให้จุลชีพที่มีประโยชน์ (โพรไบโอติค) 
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ตอนที่ ๙  
ยาอายุวัฒนะ ๑ 

  ท่านผู้อ่านครับ นักวิทยาศาสตร์สุขภาพ  พยายามศึกษาวิจัย ว่าจะมียาอะไร
กินแล้วอายุยืนขึ้นได้บ้าง  ในช่วง ๒ ทศวรรษที่ผ่านมาก็มีงานที่น่าสนใจ เกิดขึ้น คือ ในปี 

๑๙๙๔  ศ. โทมัส จอห์นสัน (Thomas Johnson)แห่งมหาวิทยาลัยโคโลราโด และศ. ซิน
เทียร์  แคนยอน (Cynthia Kanyon)แห่งมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ซานฟรานซิสโกและ
คณะ ได้ค้นพบหน่วยพันธุกรรม (genes) ที่ควบคุมความชราภาพของมนุษย์  มันคือ 
gene ชื่อ Sirtuins ซึ่งมี ๗ ตัวคือ Sirt 1- Sirt-7  และเธอศึกษาพบว่า  การจำกัดอาหาร
ลง ร้อยละ ๓๐ (Caloric RestrictionหรือCR) ไปกระตุ้นยีนส์ Sirt -1 ทำให้สัตว์เซลเดียว 

C. Elecan ซึ่งเป็นยิสต์ มีอายุยืนขึ้น ซึ่งต่อมามีการทดลองในหนู ลิง ก็พบว่า การจำกัด
อาหารช่วยให้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอายุยืนขึ้นเช่นกัน  ในการทำงานของยีนส์ Sirtuins 

ต้องอาศัย NAD+ ซึ่งสารตัวนี้มาจาก NR (Nicotinamide Riboside) และ หรือ NMN 

(Nicotinamide Mononucleotide)ซึ่ง ๒ ตัวนี้ร่างกานสร้างจากสารอาหารที่เรากิน
เข้าไป (ดูจากภาพไดอะแกรม) นอกจากนั้นการออกกำลัง กาย  การงดอาหารเป็นครั้ง
คราว (Intermittent Fasting) ก็ทำให้NAD+ เพิ่มขึ้น และช่วยให้อายุยืนขึ้น ส่วน
ความเครียด (Stress)ทำให้อายุสั้นลงผ่านกลไกนี้เช่นกัน  
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ภาพแสดง กลไกการทำงานชอง Sirtuins ในยิสต์(Yeast) และในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม(Mammals)  

  การศึกษาต่อมาเขาพบว่า  ยีนส์ Sirtuins มันมีคุณสมบัติหลายประการคือ  

มันต้านการอักเสบ (Inflammation) ,ลด Oxidative Stress, ช่วยต้านอนุมูลอิสระ. มัน
ช่วยซ่อมแซมไมโตคอนเดรียทำให้ทำงานได้ดี ขึ้น (Mitochondrial biogenesis)  มัน
ช่วยซ่อมแซมดี เอ็น เอ นอกจากนั้นยืนส์ตัวนี้ยังช่วยควบคุมนาฬิกาชีวิตของคน
เรา(Circadian Rhythmและที่สำคัญมันช่วยป้องกันทีโลเมียร์ไม่ให้สั้นลงเร็วเกินไป   

โดยกลไกอันสลับซับซ้อนนี้จึงทำให้เรามีอายุยืน  

  นอกจากนั้นยีนส์  Sirtuins ยังช่วยป้องกันโรค มะเร็ง โรคเบาหวาน โรค
หัวใจ โรคความเสื่อมของสมอง โรคไต โรคกระดูกบางและป้องกันการอักเสบใน
ร่างกาย   ศ. เลียวนาร์ด กัวเลนเต้ (Leonard Guarente) นักวิทยาศาสตร์ด้านเซล
ชีววิทยา แห่งมหาวิทยาลัยMITท่านศึกษาเรื่องนี้มานาน  ท่านบอกว่า ในการทำงานของ 
ยีนส์ Sirtuins ต้องอาศัยการกระตุ้นของ NAD+ แต่ ตัว NAD+ จะลดน้อยลงเมื่อเรามีอายุ
มากขึ้น  นั่นคือทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของร่างกายก็ลดลงด้วย   ดังนั้นเขาจึงคิด
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ผลิตสาร NR  ขึ้นมาเพื่อกินเข้าไปเพิ่มNAD+ โดยเขาตั้งบริษัทชื่อ Elysium ผลิตยาชื่อ 

Basis ซึ่งมีส่วนประกอบคือ NR (Nicotinamide Riboside) และ Pterostilbebe ซึ่งสาร 
๒ ตัวนี้จะไปสร้างNAD+ ซึ่งจะไปกระตุ้นยีนส์ Sirtuins ต่อไป  ขณะนี้เขาจดทะเบียนเป็น
อาหารเสริม ไม่ใช่ยาเพื่อให้จำหน่ายได้ตามร้านอาหารสุขภาพทั่วไปได้     ศ. กัวเลนเต้ 

กล่าวว่า  เราหวังเพียงว่า อาหารเสริมตัวนี้จะช่วยให้ร่างกายทำงานได้ปกติและป้องกัน
โรคต่างๆ  ปัจจุบันอาหารเสริมตัวนี้ก็มีจำหน่ายทั่วไปในอเมริกา   

  สำหรับยา NR (Nicotinamide Riboside) นี้มีรายงานการทดลองใน 

nature comunication 2018;9:1286 โดยทดลองในคนกลางคนและสูงอายุ ให้กินวัน
ล ะ ๑ ,๐๐๐ มิลลิก รัมต่อ วัน เ ป็น เ ว ล า ๖ สัปด าห์ พบว่ า ช่ ว ย เพิ่มส า ร 
NAD+,NAAD,AMP,ADP, Nicotinamide. โดยไม่พบอาการข้างเคียงใดๆ แต่มีรายงาน
ว่า ถ้าใช้เกินวันละ ๓ กรัม จะเกิดตับอักเสบได้ เพราะฉะนั้นต้องระวังอย่าให้เกินขนาด    

  ท่านผู้อ่านครับ ปัจจุบันใครคิดเทคโนโลยี่อะไรได้ เป็นที่ต้องการของตล
สาด คนนั้นก็ผลิตออกมาขายก็กลายเป็นเศรษฐีในชั่วไม่กี่ปี ทุกอย่างเป็นเงินเป็นทองไป
หมด  ดังเช่นเทคโนโลยี่โซเชียลมีเดียทั้งหลาย ซอฟแวร์ต่างๆเป็นต้น  กรณีอาหารเสริม
ตัวนี้ก็เช่นกัน  บริษัทนี้เขาเชิญนักวิทยาศาสตร์ที่ได้รับรางวัลโนเบลเป็นที่ปรึกษา ๘ ท่าน 

เพื่อให้สินค้าน่าเชื่อถือ  ทุกอย่างเป็นการค้าไปหมด  นักวิชาการเดี๋ยวนี้ก็ค้าขายกัน
เหมือนกัน  ใครคิดได้ เขามีลิขสิทธิ์ จดสิทธิบัตรไว้ เขาก็ขายทำเงินได้ รวยตามๆกัน  

หรือดังเช่นกรณี กัญชา กำลังเป็นธุรกิจแสนล้านในอเมริกา อังกฤษแคนาดา สเปญ 

เนเธอร์แลนด์  ออสเตรเรีย อุรุกวัย ศรีลังกา  จีน เป็นต้น ท่านผู้อ่านสามารถดูข้อมูลโดย
ละเอียดได้ใน www.youtube.com/2016 Roy Walford Lecture:NAD,Sirtuins and 

Aging. Leonard Gualente PhD.ผู้เขียนให้ความรู้เรื่องนี้เอาไว้เพื่อให้เราพิจารณาให้ดี  

แต่ไม่ได้สนับสนุน เพราะเรายังไม่รู้ว่าอาหารเสริมชนิดนี้จะได้ผลในมนุษย์อย่างไรใน
ระยะยาว   สามารถทำให้อายุยืนขึ้นจริงหรือ เพราะยาราคาแพง จะคุ้มค่าไหม  เราควร
ติดตามความเคลื่อนไหวของวงการสุขภาพไว้จะเป็นประโยชน์ ช่วยให้เราไม่ถูกหลอก  

เพราะปัจจุบันคนสูงอายุมากขึ้น  คนก็จะหากินกับผู้สูงอายุธุรกิจยาอายุวัฒนะกำลังเฟื่อง
ฟูในอเมริกา  เพราะท่านเหล่านั้นก็จะมีโรคต่างๆ และหวังว่าจะหายาอายุวัฒนะมาทำให้
อายุยืน แต่จนบัดนี้ยังไม่พบ ยาอายุวัฒนะที่แท้จริงเลยตั้งแต่ยุคจิ้นซีฮ่องเต้ เมื่อสองพันปี
มาแล้ว  ผู้เขียนสนับสนุนการดูแลสุขภาพด้วยตนเองเป็นหลัก ดังที่ได้เขียนในบทความที่
ผ่านๆมา ไม่ว่าจะเป็น อาหาร การออกกำลังกาย การลดความเครียด การนอนหลับให้
เพียงพอและอื่นๆซึ่งจะได้กล่าวต่อไป   ซึ่งมีงานวิจัยรองรับ  และทำให้เราพึ่งตนแงได้ ไม่
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ต้องใช้เงินทองมาก ท่านผู้อ่านสามารถหาข้อมูลใน www.youtube.com/Can 
Niacinamide and Metformin Reverse Aging,Update Feb2019. 

                   

  

อาหารเสริม Basis ของ บริษัท Elysium 

                

      

ศ. เลียวนาร์ด กัวเลนเต้  ผู้คิดค้น อาหารเสริม Basis งานวิจัยของเขา 
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ตอนที่ ๑๐  
ยาอายุวัฒนะ ๒ 

  ท่านผู้อ่านครับ ตอนที่แล้วได้กล่าวถึง ยีนส์ที่ควบคุมให้เราอายุยืน ไม่เป็น
โรค คือ ยินส์ Sirtuins  ซึ่งมี ๗ ตัว คือ Sirt 1- Sirt-7 และได้กล่าวถึง คุณสมบัติต่างๆ
ของยีนส์ตัวนี้โดยรวม  และได้กล่าวถึงกลไกการทำงานของมันว่า  ถ้ากระตุ้นยีนส์ตัวนี้  

มันจะทำให้เราอายุยืน  นักวิทยาศาสตร์ท่านหนึ่งที่มีผลงาน การค้นพบที่น่าสนใจอีกท่าน
หนึ่งคือ ศ เดวิท  ซินแคร์ (David Sinclair) แห่งศูนย์วิจัยความชราภาพ (Paul F G lenn 
center for the  Biology of Aging) ม. ฮาร์วาด เขาพบสาร Resveratrol ในไวน์แดง 
ซึ่งผลิตจากองุ่นม่วง  สามารถกระตุ้นยีนส์ Sirtuin 1 ได้ ในหนูทดลอง  ต่อมาในปี 

๒๐๐๔ เขาจึงตั้งบริษัท Sirtis Pharmaceutical เพื่อผลิตเป็นยาหรืออาหารเสริม ชะลอ
ความชรา  ต่อมาเขาได้ขายลิขสิทธิ์ให้บริษัทยาใหญ่ Glaxo Smith Cline,GSL) อย่างไร
ก็ตามจนถึงปัจจุบัน GSLก็ยังไม่สามารถผลิตเป็นยาออกจำหน่าย ตัวนี้จึงไม่มีวางขายใน
ท้องตลาด  

  ตอนที่แล้วได้กล่าวถึง งานวิจัยของ ดร. กัวเลนเต้ (Leonard P. Gualente) 
ซึ่งเขาพบว่า สาร NAD+  กระตุ้นยีนส์ Sirtuins และเขาใช้ NR (Nicotinamide 

Riboside) ซึ่งกินเข้าไปแล้วจะเพิ่มสารNAD+ในหนู และเขาผลิตอาหารเสริม Basis ออก
จำหน่าย 
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  เราทราบกลไกการชะลอความชราภาพแล้วว่า ร่างกายของเราเมื่อกิน
อาหารเข้าไป ทั้งข้าว แป้ง น้ำตาล เนื้อสัตว์ ไขมันต่างๆ  จะถูกเปลี่ยนเป็นพลังงาน (ATP) 

ในเซล  โดยปฏิกิริยาทางชีวเคมีโดยไมโตคอนเดรีย  ซึ่งจะใช้สาร NAD+ ตัวนี้ในการ
สร้าง ATP  ร่างกายเราก็จะแข็งแรง แก่ช้าลง แต่เวลาที่เรามีอายุมากขึ้น ตัว NAD+ จะลด
น้อยลง  การออกกำลังกาย การงดอาหารบางเวลา หรือการจำกัดอาหารก็ช่วยเพิ่ม 
NAD+ สารตัวนี้ทำหน้าที่สร้างสารATP ซึ่งให้พลังงานแก่ร่างกาย และซ่อมแซมดี เอ็น เอ 

และลดการถูกทำลายโดยปฎิกิริยาOxidation มันจึงมีความสำคัญต่อขบวนการชราภาพ  
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ประโยชน์ของNAD+ 

   

  ต่อมา ดร.เดวิท  ซินแคร์  ได้ศึกษาต่อมาพบว่าสาร NMN (Nicotinamide 
Mononucleotide)   สามารถเพิ่มระดับของNAD+ ได้ในหนูทดลอง  ในคน ถ้าให้กิน 

NMN แล้วทำให้ระดับของ NAD+ก็ เพิ่มขึ้นได้  ซึ่งเราต้องติดตามต่อไป   ดังนั้นปัจจุบันจึง
มีผลิตภัณฑ์อาหารเสริมNMN หรือNAD วางจำหน่ายตามร้านอาหารเสริมกันมากมาย
หลายยี่ห้อ   อาหารเสริมพวกนี้ราคาแพง ยังต้องติดตามดูผลในระยะยาวต่อไป  ว่าจะ
สามารถยืดอายุคนได้หรือไม่ (www.youtube.com/David sinclair-Reversing 

Aging)  

   !      

ยา NMN และNAD+ 
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!  

ยา  Metformin  

  อีกตัวหนึ่งที่กำลังเป็นที่สนใจ คือยา Metformin ซึ่งเป็นยารักษาเบาหวาน
ในผู้ใหญ่กันมานาน อย อเมริกาอนุมัติตั้งแต่ปี๑๙๙๕ และใช้กันมาตลอด จนเมื่อเร็วๆนี้ 
อย อมริกาอนุมัติให้ใช้เป็นยาอายุวัฒนะได้ เมื่อ ๒-๓ ปีมานี้เอง  (www.youtube/FDA  
Approves Diabetes Drug Metformin For Anti-Aging Human Trials)    

  ศ. เนียร์  แบซิลไล (Nir Bazilai)  และคณะ แห่งศูนย์วิจัยภาวะชราภาพ 

(Center for aging research) โรงเรียนแพทย์อัลเบอร์ต ไอสไตน์  นิวยอร์ค  ได้ทำการ
ศึกษา เรื่องของMetformin ที่เรียกว่า TAME Study (Targeting Aging with 

Metformin)  โดยได้รับทุนวิจัยจากสถาบันวิจัยภาวะชราภาพแห่งชาติ (National 
institute of Aging)  เพื่อศึกษาผลของMetformin ในการป้องกันโรคเรื้อรังและ  ทำให้
อายุยืน  พบว่า นอกจากยาตัวนี้ทำให้ลดน้ำตาลในเลือดได้ โดยเพื่อความไวต่ออินซูลิน 

(Insulin sensitivity) และลดการสร้างน้ำตาลที่ตับ  มันลดการผลิตกรดไขมัน  ทำให้ไข
มันในเลือดลดลง ลดการอักเสบ และลดอนุมูลอิสระลง   มันลดความเสี่ยงต่อโรคมะเร็ง
ในผู้ป่วยเบาหวานประเภท ๒ มันมีคุณสมบัติกระตุ้นระบบ AMPK PATHWAY และยับยั้ง 
ระบบmTOR Pathway ซึ่งมันป้องกันโรคเรื้อรังต่างๆได้ ตั้งแต่ โรคหัวใจ  โรคมะเร็ง 
โรคสมองเสื่อม โรค เบาหวาน  โรคอัมพฤก อัมพาต เป็นต้น  

  การศึกษาของTAME ในคนไข้ ๓๐๐๐ คนอายุ ๖๐-๘๕ (รวมคนเป็นเบาหวาน
และไม่ได้เป็นเบาหวาน) คนที่มีปัญหาโรคไตคัดออกไป ให้ยา Metformin  ๗๕๐ 

มิลลิกรัม เช้า เย็น เป็นเวลา ๔๕ สัปดาห์ศึกษาแบบ Randomized clinical trial พบว่า 
ทำให้ผู้ป่วยมีสุขภาพดีขึ้นอายุยืนขึ้นร้อยละ ๒๕ (Healthy Lifespan)  ยาตัวนี้พบว่า
ปลอดภัยสำหรับคนอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป   ลดอัตราตายโดยรวมร้อยละ ๗   ลออัตราตาย
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จากโรคหัวใจร้อยละ ๑๙-๒๔ ลดการตายในโรคมะเร็งร้อยละ ๓๓ และความเสี่ยงต่อการ
เกิดโรคมะเร็ง ร้อยละ ๓๑ ผลการศึกษาได้ผลดีพอสมควร ยาตัวนี้ราคาถูก ใช้มานาน
แล้ว มีใช้ทั่วไปหาซื้อได้ตามร้ายขายยาทั่วไป ราคาเม็ดละ ๓-๕ บาท ตัวนี้ค่อนข้าง
ปลอดภัย คนทั่วไปก็ใช้ได้ในแง่ยาอายุวัฒนะได้ ท่านผู้อ่านสามารถเข้าไปฟังคำบรรยาย
เกี่ยวกับผลการศึกษาของ TAME ได้ใน www.youtube.com/Targeting Aging with 
Metformin- Proof of Concept. 

  ข้อดีของยา Metformin คือราคาถูกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป  

อาการข้างเคียงน้อย ขนาดที่ใชักันก็วันละ ๑-๒ เม็ด เช้าเย็น (เม็ดละ ๕๐๐ มิลลิกรัม) มี
ข้อควรระวะงตือ อาจจะมีอาการข้างเคียง เรื่องท้องเสีย  ท้องอืด ปวดท้องได้  การใช้ใน
ระยะยาวทำให้ขาดวิตามินบี ๑๒ ได้ ต้องกินยาเม็ด บี ๑-๖-๑๒ วันละ๑-๒ เม็ดทดแทน  มิ
ฉะนั้นอาจจะมีปัญหาเลือดจาง  การกินยาตัวนี้นานๆอาจจะมีภาวะเลือดเป็นกรดแลคติค
ได้ ซึ่งอันนี้พบได้น้อยถ้ามีปัญหาอะไรก็ให้ปรึกษาแพทย์ก่อนจะดี  ท่านผู้อ่านครับ  งาน
ศึกษาวิจัยเรื่องยาอายุวัฒนะ กำลังเฟื่องฟูในอเมริกา ยังมียาอีกหลายตัวที่กำลังทำการ
วิจัยกันอยู่  ยังไม่มีการวางขายทั่วไป เช่น  ยา Rapamycin,การใช้จีนส์ CRSPR, Stem 

cell , วิศวพันธุศาสตร์ (Genomic Engereering) ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องใช้เทคโนโลยี่ชั้นสูง 
ค่าใช้จ่ายสูง  เราสามารถเข้าไปฟังคำบรรยายเกี่ยวกับยาอายุวัฒนะของ Dr  George  

Church ใน  www.youtube.com/Integrative  Medicine Network Forum 2018 -
keynote   

  

ดร. เดวิท  ซินแคร์  นักวิจัยเรื่องยาอายุวัฒนะNMN  
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