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ความเชือ่ กับ ความจริงเกีย่ วกับโคเลสเตอรอล
บางครั้งเราจะพบว่า วงการวิทยาศาสตร์ มีเรื่ องการค้นพบที่น่าตื่นเต้นและดูเหมือนจะพลิก
โฉมด้านความรู ้ ความเข้าใจในบางสิ่ งบางอย่าง แต่ผลสุ ดท้ายก็ปรากฏว่าสิ่ งที่คน้ พบนั้นผิดทั้งหมดหรื อ
อย่างน้อยก็ไม่ได้มีความสาคัญแต่อย่างใด ตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบทานองนี้ได้แก่ความคิดเห็นที่เกี่ยวกับ
โคเลสเตอรอล กับสุ ขภาพ
หากฟังจากนักวิชาการ แพทย์ สื่ อมวลชนและอื่นๆ เราจะเข้าใจว่า ถ้าต้องการควบคุมไม่ให้
เส้นเลือดแข็ง (Atherosclerosis) ซึ่ งเป็ นสาเหตุสาคัญของโรคหัวใจ เส้นเลือดในสมองแตก ฯลฯ เราก็เพียงแต่
ควบคุมตัวเลขระดับโคเลสเตอรอล เอาไว้ อย่าให้สูง แต่ไม่มีอะไรจะห่างไกลจากความจริ งไปกว่านี้อีกแล้ว
ความจริ งคือ ปั จจุบนั ผูเ้ ชี่ยวชาญต่างลงความเห็นว่า เส้นเลือดแข็งมีสาเหตุสาคัญมาจากการ
อักเสบเรื้ อรังซึ่ งเกิดที่ผนังหลอดเลือด โดยเฉพาะที่เยือ่ บุผนังชั้นในและผนังชั้นกลางที่เป็ นกล้ามเนื้อซึ่ งทา
หน้าที่ในการยืดหดของหลอดเลือด
มีหลักฐานที่ชดั เจนว่า โคเลสเตอรอล มีส่วนเป็ นสาเหตุเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
ในเอกสารฉบับนี้ เราจะย้อนไปดูวา่ ทาไมเราจึงเชื่ อกันว่า โคเลสเตอรอล เป็ นสาเหตุสาคัญ
ของโรคหัวใจ นอกจากนี้ เราจะมาดูวา่ สาเหตุที่แท้จริ งของโรคหัวใจคืออะไร และเราจะหลีกเลี่ยงจากสาเหตุ
เหล่านั้นได้อย่างไร
เพราะเหตุใดโคเลสเ ตอรอลจึงกลายเป็ นผูร้ ้าย
เรื่ องเกิดขึ้นเมื่อร้อยกว่าปี มาแล้ว มีนกั เคมีผหู ้ นึ่งได้ทาการวิเคราะห์สารเคมีในเส้นเลือดของ
ผูเ้ สี ยชีวติ และพบโคเลสเตอรอลอยูใ่ นปริ มาณมาก รวมทั้งมีผลึกโคเลสเตอรอลด้วย ในยุคนั้น
นักวิทยาศาสตร์ ได้ทราบกันแล้วว่าอาหารบางอย่างก็มีโคเลสเตอรอลจานวนมากเช่นกัน จึงเป็ นที่มาของบท
สรุ ปว่า โคเลสเตอรอล ที่สะสมอยูท่ ี่ผนังเส้นเลือดเกิดจากการบริ โภคอาหารที่มีโคเลสเตอรอลสู ง เช่นไข่และ
เนื้อสัตว์ เป็ นต้น
บทสรุ ปเช่นนั้นฟังดูก็มีเหตุผลดี สมมุติฐานนี้จึงยืนยงคงอยูเ่ ป็ นเวลานานเป็ นร้อยปี (แพทย์
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หัวดื้อบางคนก็ยงั เชื่อเช่นนี้ อยูใ่ นปั จจุบนั ) จนกระทัง่ เมื่อไม่นานมานี้ มีการศึกษาอย่างละเอียดหลายชิ้นที่
แสดงว่า สาหรับคนส่ วนใหญ่ ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างการบริ โภคอาหารที่มีโคเลสเตอรอลสู งกับการมี
หลอดเลือดแข็ง ความจริ งคือ มีผปู ้ ่ วยโรคหัวใจหลายรายที่แพทย์รักษาด้วยการกาหนดอาหารโคเลสเตอรอล
ต่าจนกระทัง่ ระดับโคเลสเตอรอลในเลือดกลับเป็ นปกติ แต่ก็ยงั เสี ยชีวติ ด้วยโรคหัวใจล้มเหลวเฉี ยบพลันอยู่
ดี (ประธานาธิบดี Eisenhower ก็เป็ นผูห้ นึ่งที่เสี ยชีวติ ก่อนวัยอันควร และอยูใ่ นกลุ่มนี้)
นับเป็ นสิ บๆปี ที่เราได้ยนิ ได้ฟังเรื่ องราวเช่นนี้ แต่ถึงกระนั้น แพทย์ก็ยงั คงแนะนาให้
หลีกเลี่ยงอาหารที่มีโคเลสเตอรอลสู งเพื่อป้ องกันสภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน หรื อเส้นเลือดในสมอง
แตก แต่ในช่วงเวลาเดียวกัน อัตราตายจากสภาวะดังกล่าวก็ยงั เพิ่มขึ้นอยูต่ ลอดเวลา
เป็ นธรรมชาติของมนุษย์ (รวมทั้งนักวิทยาศาสตร์ ดว้ ย) ที่ยากที่จะเปลี่ยนแปลงความยึดมัน่
ถือมัน่ ของตน จะด้วยสาเหตุใดๆ เช่นความลาเอียง ความรู ้สึกว่าเสี ยหน้า (Ego) ความอิจฉา คอรัปชัน่ และ
กิเลสอื่นๆ ทั้งๆที่มีบทพิสูจน์วา่ สิ่ งที่ตนยึดถือมัน่ นั้นผิด อย่างไรก็ดี เป็ นธรรมชาติของมนุษย์อีกเช่นกัน ที่
จะต้องมีคนบางกลุ่มที่เห็นต่างจากคนส่ วนใหญ่
ดังนั้น ในทุกวันนี้ การต่อสู ้ระหว่างสองค่ายก็ยงั ไม่สิ้นสุ ด แต่ปัญหาไม่ได้จากัดอยูเ่ ฉพาะ
แต่เรื่ องการเสี ยหน้า หากเป็ นเรื่ องที่เดิมพันกันด้วยเงินเป็ นร้อยเป็ นพันล้าน เพราะเหตุใด?
เพราะสิ่ งที่หล่อเลี้ยงนักวิจยั ทั้งหลายก็คือเงินอุดหนุ นการวิจยั ซึ่ งอาจมาจากรัฐบาล (เงิน
ของพวกเราผูเ้ สี ยภาษี) เงินจากองค์กรระหว่างประเทศ หรื อมาจากบริ ษทั เอกชน แต่ไม่วา่ เงินจะมาจากแหล่ง
ใด ย่อมจะมีเงื่อนไขข้อผูกพันติดมาด้วยเสมอ ซึ่ งเงื่อนไขเหล่านั้นก็หนีไม่พน้ ผลประโยชน์ตอบแทนที่ผู ้
อุดหนุ นจะได้รับเป็ นการตอบแทนจากนักวิจยั ยกตัวอย่างเช่น บริ ษทั ยาขนาดใหญ่ที่ใช้อิทธิ พลกับรัฐบาลให้
อนุมตั ิเงินอุดหนุนเฉพาะงานวิจยั ที่สนับสนุนทฤษฎีบางอย่างที่จะช่วยให้บริ ษทั ทากาไรจากผลการวิจยั ได้
ความจริ งกาลังเปิ ดเผยขึ้นอย่างช้าๆ
แรงผลักดันอย่างสาคัญเกี่ยวกับเรื่ องโคเลสเตอรอล เป็ นเหตุให้เส้นเลือดแข็งเกิดขึ้นเมื่อมี
การนายาประเภท Statin เข้าสู่ ตลาด แน่นอนว่าบริ ษทั ยาได้ทาการโฆษณาเป็ นการใหญ่ถึงคุณประโยชน์ของ

3

ยา Statin ในการลดโคเลสเตอรอล แต่ละเว้นที่จะเอ่ยถึงว่ายาประเภทนี้มีฤทธิ กดการทางานของภูมิคุม้ กัน
ของร่ างกายอย่างแรง หรื อช่วยลดการอักเสบได้ในขนาดปานกลาง ผูท้ ี่เขียนเอกสารนี้ (Dr. Russel
L.Blaylock) คือบุคคลแรกที่ช้ ีให้เห็นว่าประโยชน์จากการบริ โภคยาประเภท Statin อยูท่ ี่การกดภูมิคุม้ กัน
และลดการอักเสบ ไม่ใช่จากการลดโคเลสเตอรอล ซึ่ งปั จจุบนั มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์สนับสนุนชัดเจน
เรื่ องนี้กาลังเป็ นที่ยอมรับกันมากขึ้นแม้แต่ในหมู่ผนู ้ าความคิดเกี่ยวกับทฤษฎีโคเลสเตอรอล กับโรคหัวใจ
อย่างไรก็ดี บางคนก็ยงั ไม่ยอมเชื่อว่ายาประเภท Statin มาพร้อมกับอันตรายหลายประการ
เช่น
 การสู ญเสี ยความจา
 เลือดออกในสมอง
 ปลายประสาทเสี ยหาย
 ภูมิคุม้ กันถูกกดเป็ นเวลานาน
 เสี่ ยงต่อการเป็ นมะเร็ ง
บทพิสูจน์วา่ มีการโฆษณาชวนเชื่อเกินจริ งเกี่ยวกับประโยชน์ของ Statin คืออัตราตายจาก
โรคหัวใจ หลอดเลือดที่ไม่ลดลงเลยในช่วงเวลาที่มีการใช้ยานี้อย่างกว้างขวาง
การศึกษาค้นคว้าได้พบอะไร
การศึกษาค้นคว้าที่ถูกนามากล่าวอ้างส่ วนใหญ่จะเป็ นการศึกษาทางระบาดวิทยา โดยการ
เปรี ยบเทียบจานวนผูเ้ สี ยชีวติ ด้วยโรคหัวใจเทียบกับตัวชี้วดั เช่นระดับโคเลสเตอรอล ไตรกลิเซอไรด์ ฯลฯ ถ้า
เราอ่านเอกสารเหล่านี้ จะพบว่ามีไม่นอ้ ยที่การสรุ ปไม่สอดรับกับตัวเลขที่แสดง ตัวอย่างเช่น ที่อา้ งว่าร่ างกาย
เราควรมีระดับ High-density lipoprotein (HDL)สู ง เพราะจะป้ องกันโรคได้ แต่การศึกษากลับแสดงว่า 50 %
ของผูป้ ่ วยด้วยโรคเส้นเลือดแข็งระยะรุ นแรงกลับมีระดับ HDL อยูใ่ นเกณฑ์สมบูรณ์
เราต้องเข้าใจว่า HDL ไม่เป็ นเพียงส่ วนหนึ่งในระบบการขนถ่ายโคเลสเตอรอล แต่ยงั เป็ น
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ส่ วนหนึ่งของระบบภูมิคุม้ กันด้วย เมื่อร่ างกายมีการอักเสบ HDL ก็จะเปลี่ยนรู ปที่ทาให้มีการอักเสบเพิ่มมาก
ขึ้น ซึ่ งการอักเสบก็คือสาเหตุสาคัญของเส้นเลือดแข็ง อย่างไรก็ดี เมื่อร่ างกายอยูใ่ นสภาพปกติ HDL กลับ
ช่วยป้ องกันการอักเสบได้
มีตวั อย่างที่ชดั เจนในการศึกษาในกลุ่มเด็ก เกี่ยวกับผลของ HDL กับสภาวะการอักเสบ ที่
พบว่า เมื่อเด็กมีร่างกายเป็ นปกติ HDL จะทาหน้าที่ป้องกันการอักเสบ แต่เมื่อเกิดการอักเสบ HDL จะปรับ
โครงสร้างใหม่ แล้วผลิตอนุ มูลอิสระออกมาเป็ นจานวนมากซึ่ งร่ างกายนาไปใช้ในการกาจัดจุลินทรี ยท์ ี่เข้ามา
รุ กราน
ที่น่าสนใจคือ ในการศึกษาเกี่ยวกับโรคเส้นเลือดแข็งระยะก้าวหน้าก็พบเหตุการณ์
เช่นเดียวกันนี้ ดังนั้น HDL แทนที่จะให้คุณทางป้ องกัน กลับเป็ นอันตรายต่อร่ างกายได้
เกี่ยวกับชนิดของโคเลสเตอรอล
ในสมัยก่อนการค้นพบที่สาคัญดังกล่าว เราเชื่ อกันว่า การมีระดับโคเลสเตอรอลประเภท
Low-density Lipoprotein (LDL) สู งเป็ นสิ่ งที่ไม่ดี แต่ปัจจุบนั เราพบว่า LDL มีอย่างน้อย 2 รู ป รู ปหนึ่งเป็ น
อณู ขนาดเล็ก มีความหนาแน่นสู ง ย่อยสลายง่าย อีกรู ปหนึ่งมีอณู ขนาดใหญ่ที่มีความหนาแน่นต่า อย่างหลัง
นี้มีคุณสมบัติป้องกันการเกิดเส้นเลือดแข็งได้ ซึ่ งเราสามารถวัดปริ มาณ LDL ประเภทนี้ได้
ดังนั้น การวัดปริ มาณโคเลสเตอรอลโดยรวมทั้งหมดจึงไม่สามารถแสดงอะไรได้มากนัก
ยิง่ กว่านั้น พบว่า ระดับโคเลสเตอรอลที่แนะนาว่า “เหมาะสม” ได้ถูกกาหนดให้ต่าลงเรื่ อยๆจนกระทัง่ ใครๆ
ก็ตอ้ งใช้ยา Statin เพื่อให้ได้ระดับโคเลสเตอรอลที่ต่าขนาดนั้น
แต่สิ่งที่เราไม่ได้รับทราบก็คือ คนที่มีระดับโคเลสเตอรอลต่าขนาดนั้นจะมีโอกาสเกิด
เลือดออกในสมองเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญ
สมองต้องใช้โคเลสเตอรอลในการทางาน การลดระดับโคเลสเตอรอลจะรบกวนการ
เชื่อมต่อระหว่างเซลล์ประสาท (Synapse) รวมทั้งการทางานของเซลล์ประสาท ดังนั้น กระบวนการทางาน
ของสมองโดยรวมจะช้าลงถ้าสมองไม่ได้รับโคเลสเตอรอลเพียงพอ
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ยิง่ กว่านั้น คนทัว่ ไปยังไม่ได้รับทราบว่า การลดระดับโคเลสเตอรอลในผูอ้ ายุสูงกว่า 70 ปี
จะเพิม่ โอกาสของการเกิดอาการสมองเสื่ อม หลง (Dementia ) รวมทั้งไม่ช่วยให้โอกาสของการเกิด
โรคหัวใจหลอดเลือดลดลงแต่อย่างใด
อะไรทาให้เกิดโรคหัวใจ ?
จากการศึกษาสมัยใหม่อย่างกว้างขวางทาให้ได้บทสรุ ปว่าสาเหตุที่สาคัญที่สุดของการเกิด
เส้นเลือดแข็งคือการอักเสบ ปั ญหาจึงอยูท่ ี่วา่ อะไรทาให้เกิดการอักเสบ ?
มีองค์ประกอบหลายอย่างที่เชื่อมโยงกับการอักเสบ ซึ่ งรวมถึงสิ่ งเหล่านี้
 ความเครี ยด
 สัมผัสโลหะที่เป็ นพิษ
 สัมผัสยากาจัดสตรู พืช/วัชพืช
 บริ โภคสารปรุ งแต่งอาหารบางชนิด
 สัมผัสรังสี
 ติดเชื้ อซ้ าๆหรื อเรื้ อรัง
 ความดันโลหิตสู ง
ดังนั้น การประเมินความเสี่ ยงที่ดีที่สุดคือการวัดปริ มาณสารที่ช้ ีบ่งถึงการอักเสบ เช่นสาร
ประเภท Cytokines
นอกจากนี้ ยังมีเรื่ องของแมกนีเซี ยม ที่มีหลักฐานว่าปริ มาณของแมกนิ เซี ยมต่ามี
ความสัมพันธ์กบั โรคหัวใจหลอดเลือด
แมกนิเซี ยมต่าจะกระตุน้ ให้เกิดการอักเสบอย่างกว้างขวาง ทาให้เลือดแข็งตัวง่าย ทาให้ระดับ Glutathione
(สารต้านอนุมูลอิสระสาคัญ)ในเซลล์ลดลง ทาให้ผนังหลอดเลือดอ่อนแอ ซึ่ งเป็ นต้นเหตุของหลอดเลือดแข็ง
ในระยะต่อไป
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เมื่อคนอายุมากขึ้น ร่ างกายจะเสี ยแมกนีเซี ยมเป็ นจานวนมากเนื่องจากเหตุผลทางการ
บริ โภค แต่ก็ยงั มีไม่นอ้ ยที่เกี่ยวกับการใช้ยาต่างๆที่มากเกินไป มียาหลายชนิดที่ใช้ในโรคหัวใจ รวมทั้งยาขับ
ปัสสาวะ ซึ่งจะทาให้ร่างกายขาดแมกนิเซี ยมได้
อันตรายจากน้ ามันที่สลายตัว
ยังมีเรื่ องของโรคเบาหวานหรื อก่อนเบาหวาน ซึ่ งจะมีโอกาสสู งในการเกิดเป็ นโรคหัวใจ
และเส้นเลือดแข็งตามมา ถ้าเราตรวจเส้นเลือดของคนเหล่านี้ จะพบว่ามีเครื่ องหมายแสดงการอักเสบเรื้ อรัง
เช่นมีระดับอนุมูลอิสระ และ Lipid peroxidase ในปริ มาณมาก มีเซลล์ตา้ นการอักเสบปรากฏในบริ เวณนั้น
มีสารก่อให้เกิดการอักเสบ ( Cytokines) ตลอดจนมีการสลายตัวของไขมันทุกชนิดภายในผนังหลอดเลือด
อย่างกว้างขวาง ซึ่ งไม่จากัดเฉพาะแต่โคเลสเตอรอลเท่านั้น (นี่เป็ นอีกหลักฐานหนึ่งที่แสดงว่าโคเลสเตอรอล
ไม่ใช่ผรู ้ ้ายสาคัญในโรคของหัวใจ หลอดเลือด)
ความจริ งไขมันที่สลายตัวมาก คือ น้ ามันประเภทโอเมกา -6 เช่นน้ ามันข้าวโพด ทานตะวัน
ถัว่ เหลือง ถัว่ ลิสงเหล่านี้ซ่ ึงผูร้ ู ้ท้ งั หลายแนะนาว่าดีต่อหัวใจและให้พวกเราบริ โภค
น้ ามันเหล่านี้สามารถทาให้เกิดการอักเสบอย่างมากที่ผนังหลอดเลือด การที่ร่างกายเราสร้าง
คราบแข็ง (Plaque) ขึ้นที่ผนังหลอดเลือดก็เป็ นความพยายามที่จะปิ ดล้อมการอักเสบ วิธีป้องกันตัวของ
ร่ างกายคือสร้างแคลเซี ยมไปเกาะในบริ เวณนั้น สภาพเช่นนี้มกั จะพบในกรณี การเกิดหัวใจล้มเหลว
เฉียบพลันด้วย
คาถามที่สาคัญคือ น้ ามันที่สลายตัวเกิดขึ้นได้อย่างไร ? มาจากไหน ? เราเชื่ อกันว่าน้ ามันถูก
ย่อยสลายภายในร่ างกายโดยอนุมูลอิสระที่มีจานวนมาก นี่ เป็ นความจริ ง แต่ไม่ใช่ท้ งั หมด
การศึกษาในระยะหลังได้แสดงให้เห็นว่า การย่อยสลายน้ ามันเหล่านี้ รวมทั้งโคเลสเตอรอล
สามารถเกิดขึ้นก่อนที่จะมีการบริ โภค หมายถึงการย่อยสลายเกิดขึ้นภายในตัวอาหารเอง บางชนิดเกิดขึ้นโดย
เพียงแต่น้ ามันสัมผัสกับอากาศ โดยเฉพาะน้ ามันประเภทโอเมกา-6 และ โอเมกา-3 เนื่ องจากน้ ามันเหล่านี้มี
ความไม่อิ่มตัว (มี Double bond) สู งซึ่ งจะย่อยสลายง่าย
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เมื่อเราราดน้ ามันสลัดลงบนจานสลัด น้ ามันจะสัมผัสกับอากาศ การย่อยสลายก็จะเริ่ ม
เกิดขึ้นแม้ก่อนที่เราจะรับประทาน ความจริ งการย่อยสลายได้เกิดขึ้นตั้งแต่เราเปิ ดขวดแล้ว
เช่นเดียวกับการปรุ งอาหารด้วยน้ ามันประเภทโอเมกา-6 ซึ่ งรับประกันได้วา่ จะมีการย่อย
สลายอย่างแน่นอน ทั้งนี้ ไม่เว้นแม้แต่การใช้น้ ามันประเภทโอเมกา-3 เช่นน้ ามันคาโนลา ในการปรุ งอาหาร
บริ โภคผักของคุณ
ขอเน้นย้าอย่างหนักแน่นอีกครั้งหนึ่งว่า กุญแจสู่ สุขภาพดีอยูท่ ี่การดูแลเอาใจใส่ สิ่งที่คุณ
บริ โภค ไม่ใช่การใช้อาหารเสริ ม ถ้าคุณคิดว่าจะไม่ทิ้งนิ สัยการบริ โภคอาหารที่ไม่ดี แต่จะแก้ดว้ ยการใช้
อาหารเสริ ม คุณกาลังจะทาผิดพลาดอย่างมหันต์ อาหารเสริ มอาจช่วยลดปั ญหาจากนิสัยการบริ โภคที่ไม่ดีได้
บ้าง แต่จะไม่มีผลต่อสุ ขภาพในระยะยาวเหมือนการปรับแก้นิสัยการบริ โภค
เราควรบริ โภคผัก ผลไม้ทุกวัน แต่ในผักบางอย่าง(ตระกูลกะหล่า) มีสารที่กดการทางาน
ของต่อมไทรอยด์ จึงควรระวังที่ไม่ควรบริ โภคสดแต่ควรนึ่งเสี ยก่อน
มี 3 วิธีในการบริ โภคที่จะช่วยให้ได้สารที่เป็ นประโยชน์จากผัก คือ (1)นึ่ง (2)เคี้ยวให้
ละเอียด และ(3) ปั่ น ทั้งสามวิธีจะช่วยสลายผนังเซลล์ของพืช ทาให้ได้สารอาหารที่เป็ นประโยชน์ การปั่ นจะ
ช่วยให้ได้สารอาหารที่ดูดซึ มได้ประมาณ 80-90 % ในขณะที่การเคี้ยวสดจะได้เพียง 30 %
ผักเป็ นแหล่งของสารอาหารที่มีประโยชน์ในการป้ องกันสุ ขภาพ เช่นสาร Flavonoids ต่างๆ
แร่ ธาตุเช่นแมกนิเซียม โปแตสเซี ยม สารเหล่านี้จะทาปฏิกิริยาซึ่ งกันและกัน ทาให้เพิ่มสมรรถนะในการ
ป้ องกันสุ ขภาพ
Sulforaphanes เป็ นสารอีกกลุ่มหนึ่งที่พบมากในผักบางชนิ ดเช่นกะหล่าปลี บร๊ อคโคลี ซึ่ง
พบว่ามีฤทธิ ตา้ นมะเร็ ง และช่วยรักษาสุ ขภาพของหัวใจได้อย่างไม่น่าเชื่อ
สาร Curcumin และ Sulforaphanes มีความสามารถกระตุน้ กระบวนการ Autophagy ได้
(เมื่อเราอายุมากขึ้น สมรรถนะในการล้างพิษที่เกิดขึ้นภายในร่ างกายจะเสื่ อมลง เราเรี ยก กระบวนการล้าง
พิษโดยเซลล์ ว่า Autophagy)
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นอกจากนี้ ผักยังเป็ นแหล่งของสารกลุ่ม Carotenoids (alpha และ beta carotene,
zeaxanthine, astazanthine, lutein ) ซึ่ งมีบทบาทสาคัญในการเพิม่ ประสิ ทธิ ภาพของ HDL cholesterol ในการ
ต้านอนุมูลอิสระ และมะเร็ ง
นอกจากนี้ก็มีเครื่ องเทศบางชนิด โดยเฉพาะ Turmeric, rosemary, oregano สามารถช่วย
สร้างพลังในการป้ องกันของร่ างกาย ส่ วนกระเทียม หัวหอม มีสาร Allicins ที่สามารถลดสภาพเส้นเลือดแข็ง
รวมทั้งกูค้ ืนสภาพได้ดว้ ย เครื่ องเทศเหล่านี้ช่วยให้การไหลเวียนของเลือดดีข้ ึน ทาให้สามารถลดความเสี่ ยง
จากโรคหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันหรื อเส้นเลือดในสมองแตกลงได้
น้ าตาลเพิ่มความเสี่ ยง
ในขณะที่ผกั คือสิ่ งที่ตอ้ งบริ โภค น้ าตาลคือสิ่ งที่ตอ้ งหลีกเลี่ยง
การบริ โภคน้ าตาล น้ าเชื่ อมมาก จะเพิ่มโอกาสการเกิดอักเสบ อันเป็ นผลพวงของสภาวะดื้อ
อินซู ลิน ( คือสภาวะที่อินซู ลินไม่สามารถลดระดับน้ าตาลในเลือดได้ดี) สภาวะดื้ออินซู ลินคือสาเหตุสาคัญ
ของการเกิดโรคเส้นเลือดแข็ง
คนที่บริ โภคอาหารที่มีน้ าตาลมากจะมีโอกาสเป็ นมะเร็ ง โรคที่เกี่ยวกับการอักเสบ ความดัน
โลหิ ตสู ง และโรคของหัวใจหลอดเลือดได้มากกว่าปกติ
การมีระดับ Triglyceride ในเลือดสู ง ส่ วนใหญ่เป็ นผลจากการบริ โภคน้ าตาลหรื ออาหารที่
สามารถเปลี่ยนเป็ นน้ าตาลง่ายในร่ างกาย (Triglyceride เป็ นสารต้นกาเนิดของ LDL cholesterol ซึ่งเป็ น
ไขมันอันตราย ) ขนมปังเป็ นสาเหตุสาคัญรองลงมาจากเครื่ องดื่มมีน้ าตาล ถ้าจะบริ โภคขนมปั ง ควรใช้ชนิ ด
Whole grain จะปลอดภัยกว่า
ควรดื่มอะไร ?
การรักษาปริ มาณของน้ าดื่มให้เพียงพอเป็ นสิ่ งสาคัญต่อสุ ขภาพไม่แพ้อาหาร แต่มีสิ่งที่ควร
ระวังบางอย่างได้แก่ เรื่ องของฟลูออไรด์และอลูมิเนียม ธาตุท้ งั สองนี้หากอยูด่ ว้ ยกันจะรวมกันเป็ น
สารประกอบที่มีพิษอย่างมากต่อเส้นเลือดฝอยในสมอง แม้แต่ฟลูออไรด์ที่มีปริ มาณเพียงครึ่ งหนึ่งของที่ผสม
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ในน้ าดื่มตามปกติก็สามารถก่อให้เกิดผลร้ายได้ ดังนั้น เราจึงควรใช้เครื่ องกรองน้ าประเภทที่สามารถกาจัด
ฟลูออไรด์และอลูมิเนียมได้
อีกเรื่ องหนึ่งคือ ไม่ควรดื่มชาไม่ใส่ นม (Black tea) ผสมมะนาว เนื่องจากจะมีฟลูออไรด์
และอลูมิเนียมมาก ส่ วนชาเขียวหรื อชาขาวจะมีแร่ ธาตุท้ งั สองน้อยกว่าและยังมีสารหลายตัว โดยเฉพาะ
EGCG ที่ช่วยหยุดยั้งการเกิดเส้นเลือดแข็งด้วย
บริ โภคเนื้ อแดงแต่พอประมาณ
อีกเรื่ องหนึ่งที่ควรหลีกเลี่ยงคือการบริ โภคเนื้ อแดง โดยเฉพาะเนื้อวัวหรื อควาย เนื่ องจาก
เนื้อแดงมีปริ มาณเหล็กที่ร่างกายดูดซึ มได้มาก รวมทั้ง Glutamate และกรดอะมิโนบางตัวที่กระตุน้ การ
อักเสบเช่น Cysteine, aspartic acid. การบริ โภคผักพร้อมกับเนื้อแดงจะช่วยลดปั ญหาลงได้ แต่อย่างไรก็ดี ไม่
ควรบริ โภคเนื้ อแดงเกินกว่าอาทิตย์ละ 2 ครั้งๆหนึ่งไม่เกิน 180 กรัม
นอกจากนี้ ควรระวังการบริ โภคเนื้ อที่ปรุ งแต่งเช่นเนื้ อหมู ไก่ปรุ งรส หมูแฮม รวมทั้งซุ ป
สาเร็ จรู ปต่างๆ เนื่ องจากพบว่ามีการผสมสารปรุ งรสที่สามารถกระตุน้ การอักเสบ (Excitotoxic additives)
ด้วย
ปรุ งอาหารด้วยไฟอ่อน
หลีกเลี่ยงการใช้น้ ามันประเภทโอเมกา-6 ในการปรุ งอาหาร น้ ามันที่ปลอดภัยที่สุดคือ
ประเภทน้ ามันบริ สุทธิ์ (Virgin) เช่นน้ ามันมะพร้าวบริ สุทธิ์ หรื อน้ ามันมะกอกบริ สุทธิ์ ส่ วนการปรุ งอาหาร
ด้วยไฟแรง รวมทั้งปิ้ ง ย่าง (ทาให้นึกถึงการปรุ งอาหารแบบจีนที่ไฟลุกท่วมกระทะ- ผูเ้ รี ยบเรี ยง) จะทาให้
เกิดสารประกอบที่ก่อมะเร็ ง
สารประเภท Flavonoids ต่างๆ เช่น Curcumin จะช่วยลดผลร้ายนี้ได้ แต่ทางที่ดีคือการปรุ ง
อาหารด้วยไฟอ่อนอย่างช้าๆ
เราเคยได้ยนิ ได้ฟังว่าให้หลีกเลี่ยงไขมันอิ่มตัว แต่จากการศึกษาพบว่า ไม่มีความสัมพันธ์
ระหว่างไขมันอิ่มตัวกับโรคหัวใจหลอดเลือด ทั้งนี้ ไม่ได้หมายความว่าให้บริ โภคไขมันสัตว์มากๆ เพราะ
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ไขมันสัตว์เมื่อบริ โภคในปริ มาณมาก จะกระทบกับการทางานของสมองได้ ที่น่าเป็ นห่ วงเกี่ยวกับไขมันสัตว์
คือไขมันสัตว์สามารถดูดซึ มยากาจัดสตรู พืช/วัชพืช รวมทั้งปรอท ได้ในปริ มาณมาก โดยเฉพาะสัตว์ที่เลี้ยง
ปล่อยให้หากินตามธรรมชาติ
การป้ องกันหัวใจ หลอดเลือดด้วยอาหารเสริ ม
ในเมื่ออาหารเป็ นสิ่ งแรกที่ตอ้ งพิจารณา แต่อาหารเสริ มก็ยงั มีความสาคัญในการลดความ
เสี่ ยงจากเส้นเลือดแข็ง รวมทั้งโรคหัวใจ หลอดเลือด อาหารเสริ มที่สาคัญคือกลุ่ม Flavonoids โดยเฉพาะถ้า
ใช้ร่วมกับกลุ่ม Carotenoids, proanthocyanadins และ Tea catechins
มีการศึกษาที่แสดงว่า Curcumin, quercetin, ellagic acid รวมทั้ง Flavonoids ชนิดอื่นๆจะ
ช่วยป้ องกันเส้นเลือดแข็งได้ดีกว่ายาประเภท Statin เป็ นอย่างมาก
คุณคงเคยได้ยนิ ว่าน้ าทับทิม (หรื อน้ าสกัดทับทิม) ไม่แต่จะป้ องกันการเกิดเส้นเลือดแข็ง แต่
ยังใช้รักษาเส้นเลือดแข็งได้ดว้ ย ซึ่งดูเหมือนว่า Flavonoids ตัวสาคัญที่แสดงบทบาทนื้คือ Ellagic acid
Quercetin เป็ นหนึ่งใน Flavonoids ที่พบมากที่สุด และมีมากเป็ นพิเศษในหัวหอม ชา และ
แอปเปิ ล สามารถป้ องกันการสลายตัวของโคเลสเตอรอลได้ สารทั้งสองในรู ปผงจะดูดซึ มไม่ได้ดี แต่การดูด
ซึ มจะดีข้ ึนมากเมื่อละลายในน้ ามัน เช่นน้ ามันมะกอกหรื อน้ ามันมะพร้าวบริ สุทธิ์ น้ ามันมะพร้าวโดยตัวของ
มันก็มีประโยชน์ในการป้ องกันโรคหัวใจ รวมทั้งป้ องกันสมองด้วย
ถ้าจะเลือกอาหารเสริ มที่มีประโยชน์ป้องกันสู ง 6 อย่าง น่าจะได้แก่ (1) Curcumin (2)
Quercetin (3) Ellagic acid (4) EGCG (5) DHA (6) Magnesium ทั้ง 6 ถ้าใช้ร่วมกับอาหารก็จะให้ประโยชน์
สู งสุ ด

