การแก้ปญั หาโรคเบาหวาน : สิง่ ทีค่ ุณควรทราบ
ถึงแม้วา่ โรคเบาหวานจะเป็ นโรคที่เชื่อว่าสามารถป้องกันและแก้ไขได้ แต่
กระนั้น โรคนี้กย็ งั พบบ่อยถึงขั้นที่เรี ยกว่าระบาดไปทัว่ โลก
ยิง่ กว่านั้น ยังพบว่ามีคนที่อยูใ่ นสภาวะก่อนเป็ นเบาหวานมากขึ้นทุกที คือ
คนที่มีระดับน้ าตาลในเลือดสูง แต่ยงั ไม่ถึงขั้นที่รียกว่าเป็ นเบาหวานเต็มตัว คนเหล่านี้มี
โอกาสที่จะเป็ นเบาหวานได้ภายใน 10 ปี รวมทั้งยังเสี่ ยงต่อการเกิดโรคหัวใจหรื อโรคของ
เส้นเลือดในสมองได้ก่อนเวลานั้นอีก
โรคเบาหวานมี 2 ชนิด แต่ที่เป็ นกันมากที่สุดคือ เบาหวานแบบ 2 (Type 2
diabetes) ซึ่งจะเป็ นหัวข้อที่เราจะคุยกันวันนี้
น้ าอัดลมคือเพชฒาตตัวสาคัญ
เรื่ องของโรคเบาหวานแบบ 2 เป็ นเรื่ องของการบริ โภคโดยแท้ อย่างที่กล่าว
กันว่า “คุณเป็ นอย่างที่คุณกินหรื อ You are what you eat” และผูร้ ้ายตัวสาคัญในกรณี น้ ีก็
คือแป้งและน้ าตาลที่ยอ่ ย (Refined) ลงเป็ นอณูเล็ก โดยเฉพาะน้ าเชื่อมฟรุ คโตส Fructose
corn syrup (หากบริ โภคในปริ มาณมาก)
ขอยกตัวอย่างถึงเหตุผลที่ทาไมโรคเบาหวานจึงมีอตั ราป่ วยที่เพิ่มขึ้นรวดเร็ว
ยกกรณี ของน้ าอัดลม เราจะพบว่า ในสมัยก่อน น้ าอัดลมจะมีขายกันเป็ น
ขวดๆละ 180 ซีซี (ประมาณ 1 แก้ว) แต่มาวันนี้ น้ าอัดลมขายกันเป็ นกระป๋ องๆละเกือบ 2
เท่าของปริ มาณนั้น รวมทั้งที่มีขายเป็ นลิตรๆในขวดพลาสติคขนาดยักษ์ดว้ ย

เราจะเห็นผูค้ น (ไม่เว้นแม้แต่ผสู ้ ูงอายุ ซึ่งสมัยก่อนไม่ปรากฏว่าดื่ม
น้ าอัดลม) หันมาดื่มน้ าอัดลมแทนน้ ากันทัว่ ไป คนเหล่านี้ มีจานวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
แต่เรามีหลักฐานเพียงพอหรื อไม่ที่จะพูดถึงอันตรายของการบริ โภคน้ าตาล
โดยเฉพาะน้ าเชื่อมฟรุ คโตส เช่นนี้ ?
แน่นอน เรามีหลักฐานทางวิทยาศาตร์จานวนมหาศาลจนกระทัง่ แม้จะอ่าน
แต่เพียงชื่อเรื่ องก็ไม่หมด แต่ทาไมเราจึงไม่เคยเห็นสื่ อออกมาเผยแหร่ หรื อวิจารณ์ในเรื่ อง
นี้ ทาให้ เราอดคิดไม่ได้วา่ นี่คือเรื่ องของผลประโยชน์เกี่ยวกับการโฆษณามูลค่ามหาศาลที่
สื่ อได้รับจากบริ ษทั เจ้าของน้ าอัดลมใช่หรื อไม่ ?
ทาไมการอ้วนลงพุงจึงเป็ นอันตราย
การบริ โภคน้ าตาลมากเกินไปจะทาให้ระดับน้ าตาลในเลือดสูงขึ้น ส่วนใหญ่
แล้ว การที่ระดับน้ าตาลในเลือดสูงเป็ นผลมาจากสภาวะที่เรี ยกว่า “การดื้ออินซูลิน” หรื อ
Insulin resistance หมายถึงการที่ฮอร์โมนอินซูลินไม่สามารถทาหน้าที่ของมันในการนา
น้ าตาลผ่านผนังเซลล์ จากภายนอก เข้าไปภายใน ทาให้เซลล์ไม่สามารถนาน้ าตาลไปใช้
ในการสร้างพลังงานได้
ผลคือ ผูน้ ้ นั จะมีระดับน้ าตาลในเลือดสูงขึ้น
เราพบว่าอัตราการผิดปกติทานองนี้กาลังสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะใน
คนอายุนอ้ ย
นอกจากนี้ ยังพบว่าอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวก็เป็ นอีกสาเหตุที่สาคัญ

เมื่อรวมภาพสาเหตุความผิดปกติเข้าด้วยกันแล้ว จะพบว่า การที่คนมีสภาพ
ร่ างกายที่ลงพุง (ซึ่งเป็ นได้แม้ในรายที่ผอม) จะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับการเป็ น
โรคเบาหวาน ในคนอ้วนลงพุง จะมีไขมันสะสมอยูร่ อบๆอวัยวะในช่องท้องรวมทั้ง
อวัยวะภายในอื่นๆ (Visceral fat) ไขมันประเภทนี้จะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับการเกิด
โรคหลายชนิด ได้แก่


การดื้ออินซูลิน



เบาหวาน



โรคหัวใจ



เส้นเลือดแข็ง



หัวใจล้มเหลว



มะเร็ง



ความจาเสื่ อม (Alzheimer’s disease)

เหตุที่ไขมันในช่องท้องมีอนั ตราย เนื่องจากมันจะปลดปล่อยสารเคมีบาง
ชนิด ได้แก่ Cytokines, adipokines, chemokines สารเหล่านี้จะไปก่อให้เกิดการอักเสบ
อย่างต่าๆทัว่ ไปในร่ างกายตลอดเวลา การอักเสบต่าๆแบบนี้คือสาเหตุที่ทาให้เกิดโรค
ต่างๆในรายการข้างบน
สาหรับไขมันในร่ างกายที่สะสมอยูใ่ ต้ผวิ หนังทัว่ ไป (Subcutaneous fat) เมื่อ
เปรี ยบเทียบกันแล้วจะมีอนั ตรายน้อยกว่า

อาหารไม่ดีทาให้เกิดการอักเสบ
น้ าตาลที่มากเกินไปภายในร่ างกายของเรา จะทาปฏิกริ ยากับโปรตีนและ
กรดอมิโนโดยกระบวนการที่เรี ยกว่า Glycation เมื่อเวลาผ่านไปนานเข้า ก็จะเกิดสารเคมี
หลายชนิดที่มีสูตรซับซ้อน ที่เรี ยกว่า Advanced glycation end products (AGEs)
ผูท้ ี่เป็ นเบาหวานจะมีปริ มาณ AGEs มากในร่ างกาย ส่วนผูป้ ่ วยที่เป็ นโรค
สมองเสื่ อม ทั้ง Alzheimer’s และ Parkinson’s disease จะมีปริ มาณ AGEs มากในสมอง
บริ เวณที่เสี ยหาย
สาร AGEs เหล่านี้จะไปทาให้เกิดอนุมูลอิสระและสารที่ยอ่ ยสลายจาก
ไขมัน (Lipid peroxidation) เป็ นจานวนมาก รวมทั้งยังเกาะตัวกันเป็ นแผ่นเหนียว (Crosslinking) ซึ่งจะไปทาความเสี ยหายให้กบั เซลล์และเนื้อเยือ่ โดยรอบบริ เวณนั้น
เราจะพบความเสี ยหายของเซลล์และเนื้อเยือ่ จากอนุมูลอิสระอย่างกว้างขวาง
ในโรคเบาหวาน เช่นเดียวกับในกรณี โรคหัวใจ เส้นเลือดในสมองแตก ความดันโลหิ ตสูง
รวมทั้งโรคความเสื่ อมของระบบประสาทเช่น Alzheimer’s หรื อ Parkinson’s disease
AGEs จะทาให้ผทู ้ ี่เป็ นโรคเบาหวานแก่ลงอย่างรวดเร็ว
ทั้งหมดนี้เกี่ยวข้องกับการอักเสบอย่างไร?
คาตอบคือ AGEs กับอนุมูลอิสระจะไปกระตุน้ ให้เกิดการอักเสบอย่างแรง
ส่วนไขมันในช่องท้องจะผลิตสารเคมีที่ทาให้เกิดปฏิกริ ยาการอักเสบได้
เช่นกัน (คือสาร Cytokines )

ดังนั้น ในกรณี ของคนอ้วนลงพุง เมื่อบริ โภคอาหารที่มีปริ มาณน้ าตาลและ
คาโบไฮเดรตที่แปรรู ปสูงก็จะยิง่ เพิ่มปริ มาณไขมันในช่องท้องมาก โอกาสที่จะเกิดการ
อักเสบจากทั้ง AGEs และ Cytokines ก็ยงิ่ มากเป็ นหลายเท่า
สรุ ปว่า กระบวนการที่กล่าวมาแล้วคือ


อาหารที่มีน้ าตาลและคาโบไฮเดรตแปรรู ปสูงทาให้เพิ่มระดับ
อินซูลินและน้ าตาลในเลือด



เมื่อเวลาผ่านไป จะเกิดสภาวะดื้ออินซูลิน ซึ่งยิง่ ทาให้ระดับอินซูลิน
สูงขึ้นไปอีก



ทั้งหมดนี้ จะนาไปสู่การเกิดอักเสบเรื้ อรัง



ระดับน้ าตาลในเลือดสูงจะกระตุน้ ให้เกิดไขมันในช่องท้อง ไขมันใน
ช่องท้องกระตุน้ ให้เกิดสารก่ออักเสบ Cytokines ในปริ มาณมาก ซึ่ง
ทาให้การอักเสบยิง่ เลวร้ายลงไปอีก



สุดท้าย ระดับน้ าตาลที่สูงในเลือดและเนื้อเยือ่ จะก่อให้เกิดสาร AGEs
ซึ่งทาให้เกิดการอักเสบและทาความเสี ยหายให้มากขึ้นไปอีก

สูก้ บั AGEs ตัวอันตรายอย่างไร
เราได้เห็นแล้วว่า AGEs เป็ นปัญหาที่เกิดจากการบริ โภคน้ าตาลและคาโบไฮ
เดรตแปรรู ปในปริ มาณมาก ไม่แต่เท่านั้น ไขมันที่ไม่อิ่มตัวที่มกั ย่อยสลาย (Oxidized)
ในขณะที่ปรุ งอาหารก่อนการบริ โภคก็เป็ นตัวการสาคัญ สี น้ าตาลที่เรามองเห็นในอาหาร

ที่ต้งั ไฟจนเกรี ยมจะประกอบด้วย AGEs (เรี ยกว่า Maillard reaction) ซึ่งเราจะเห็น
ปฏิกริ ยาชนิดนี้ได้ในอาหารที่มีปริ มาณน้ าตาลสูง เช่นมันฝรั่ง
กรณี เช่นนี้ เราจะทาอะไรได้บา้ ง ?
มีการศึกษาที่แสดงว่า สารเสริ มอาหารบางอย่างสามารถลดปริ มาณ AGEs
ได้อย่างมีนยั สาคัญ ดังนั้นจึงสามารถลดอันตรายลงได้ ตัวอย่างเช่น สาร Curcumin และ
Quercetin ทั้งคู่สามารถลดการเกิด AGEs ได้
นอกจากนี้ยงั มีสารตัวอื่นๆที่สกัดจากพืช คือ Ellagic acid, berberine, สาร
สกัดจากชาเขียวและชาขาว, Silymarin และ Hesperidin เหล่านี้ลว้ นมีคุณสมบัติลด AGEs
และเพิ่มความสามารถย่อยสลายน้ าตาลในเลือดได้
ส่วน Alpha lipoic acid ก็เป็ นสารต้านอนุมูลอิสระที่ทรงพลัง รวมทั้ง
สามารถลดการดื้ออินซูลินและช่วยให้เบาหวานดีข้ ึน
อีกวิธีหนึ่งในการลด AGEs คือหลีกเลี่ยงการใช้น้ ามันพืชที่ไม่อิ่มตัว
(Polyunsaturated vegetable oil) โดยเปลี่ยนไปใช้น้ ามันมะพร้าวหรื อน้ ามันมะกอก
บริ สุทธิ (ประเภท Extra virgin)
ยิง่ กว่านั้น ถ้าเติมสมุนไพรที่ใช้ตา้ นอนุมูลอิสระ เช่น ขมิ้น ยีห่ ร่ า ขิง ฯลฯ ลง
ในอาหารก่อนบริ โภคก็จะดียงิ่ ขึ้น
ไขมันที่อิ่มตัวปกติจะไม่ทาให้การอักเสบรุ นแรงขึ้น ยกเว้นถ้าเอาไปผ่าน
กระบวนการเติมไฮโดรเจน (Hydrogenated)

ส่วนน้ ามันมะพร้าวบริ สุทธิประเภท Extra virgin ยังสามารถลดการอักเสบ
ได้ดว้ ย เนื่องจากมีสาร Flavonoids หลายตัวที่ทาหน้าที่ดงั กล่าว น้ ามันชนิดนี้จะไม่ยอ่ ย
สลายง่าย
อย่างไรก็ดี การบริ โภคน้ ามันอิ่มตัวที่มากเกินไปจะรบกวนการทางานของ
อินซูลิน
การบริ โภคเนื้อแดงมากก็เป็ นอันตราย เนื่องจากเนื้อแดงมีธาตุเหล็กใน
ปริ มาณมาก ธาตุเหล็กเป็ นตัวเร่ ง (Catalyst)ให้เกิดอนุมูลอิสระซึ่งเป็ นตัวการให้เกิดการ
อักเสบมากขึ้น การบริ โภคผักสดและดื่มชาขาวจะช่วยลดการดูดซึมของธาตุเหล็กได้
อาหารที่ลดการอักเสบได้ดีคืออาหารประเภท 1) ผักตระกูลกะหล่า เช่น
กะหล่าดอก บรอโคลี คะน้า 2) ผลไม้ 3) น้ ามันโอเมกา-3
ท่านที่ไม่ชอบบริ โภคผักโปรดทราบ :
ผักทั้งหลายมีสาร Flavonoids เป็ นจานวนมากมายหลายชนิด (เป็ นพันๆ
ชนิด) ซึ่งสามารถปกป้องร่ างกายเนื่องจากคุณสมบัติทาลายล้างอนุมูลอิสระ และสารพิษ
จากการย่อยสลายไขมัน ซึ่งแม้แต่วิตามินต่างๆก็ไม่มีคุณสมบัติเช่นนี้
แต่ผกั ที่ใช้บริ โภคควรเป็ นผักที่ปลูกแบบออแกนิค ปลอดสารพิษ และควร
บริ โภคสดๆหรื อนึ่งเป็ นดีที่สุด อย่างไรก็ตาม ผักทุกชนิดควรล้างให้ดีก่อนเสมอ
ถ้านาผักเข้าเครื่ องปั่นจะยิง่ ดี เพราะจะทาให้สารอาหารถูกปลดปล่อย ทาให้
ได้ประโยชน์ต่อร่ างกายเต็มที่

นอกจากบริ โภคอาหารที่ดีแล้ว อีกส่วนหนึ่งคือหลีกเลี่ยงน้ ามันประเภทโอ
เมกา-6 เช่นน้ ามันผลิตจากข้าวโพด ดอกทานตะวัน ถัว่ ลิสง ถัว่ เหลือง และคาโนลา
คาโนลาเป็ นไขมันโอเมกา-3 ผสมกับโอเมกา-6 ซึ่งมักจะสลายตัวง่าย
โดยเฉพาะเมื่อสัมผัสอากาศ
สารพิษทาให้เกิดการอักเสบ
เมื่อคนเราอายุมากขึ้น ร่ างกายก็จะมีการอักเสบมากขึ้นตามไปด้วย นี่เป็ น
เหตุผลที่ทาไมเราจึงมีความเสี่ ยงต่อการเป็ นโรคเบาหวานเมื่ออายุมากขึ้น
สารพิษต่างๆที่ได้รับและสะสมอยูใ่ นร่ างกายมาตลอดชีวิตจะยิง่ ทาให้การ
อักเสบเลวร้ายลงจนนาไปสู่การเป็ นเบาหวานในที่สุด ดังนั้น ขั้นตอนสาคัญในการลด
ความเสี่ ยงของการเกิดเบาหวานคือการลดความเสี่ ยงจากการสัมผัสสารพิษต่างๆ ได้แก่


ปรอท



อลูมิเนียม



แคดเมียม



ตะกัว่



ยากาจัดสตรู พืช วัชพืช



สารเคมีจากโรงงานอุตสาหกรรม

การปนเปื้ อนปรอทที่สาคัญคือจากการอุดฟันด้วย Amalgam ซึ่งเข้าปรอท
และจากวัคซีน ผูท้ ี่อุดฟันด้วยสารดังกล่าวควรปรึ กษาทันตแพทย์เพื่อเปลี่ยนสารอุดฟัน

เป็ นแบบ Ceramic ส่วนวัคซีนที่มีท้งั ปรอทและอลูมิเนียมจากกระบวนการผลิตอาจเป็ น
ผลร้ายต่อสุขภาพของสมองและอวัยวะต่างๆได้
ถึงแม้วา่ วัคซีนสาหรับเด็กจะไม่มีการใช้สารปรอท Thimerosol เป็ นวัตถุกนั
เสี ยแล้ว แต่สาหรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ท้งั ของเด็กและผูใ้ หญ่กย็ งั มีการใช้ปรอทอยู่ จึงเป็ น
เรื่ องที่น่าห่วงว่าผลที่ได้จะไม่คุม้ เสี ย
แบคทีเรี ยกับเบาหวาน
เราทราบว่า เบาหวานประเภท 2 เป็ นผลจากการดื้ออินซูลิน แต่มีนอ้ ยคนที่
จะทราบว่าแบคทีเรี ยบางชนิดก็มีส่วนทาให้เกิดการอักเสบเรื้ อรังซี่งลงท้ายด้วยเบาหวาน
มีการศึกษาที่พบว่าในลาไส้ใหญ่ของคนเป็ นเบาหวานจะมีแบคทีเรี ยบาง
ชนิดที่มีชื่อเรี ยกว่า Bacteroidetes และ Proteobacteria อยูเ่ ป็ นจานวนมากผิดปกติ
โดยธรรมชาติ แบคทีเรี ยในลาไส้ของเราจะมีปฏิกริ ยากับระบบภูมิคุม้ กัน
ของร่ างกายอยูต่ ลอดเวลา ทาให้ระบบภูมิคุม้ กันทางานอย่างถูกต้อง แต่ตราบใดที่
ส่วนผสมของแบคทีเรี ยในลาไส้ผดิ ไป ระบบภูมิคุม้ กันก็จะทางานผิดพลาดไปด้วย
(Dysbiosis)
ส่วนวิธีป้องกันการเกิด Dysbiosis ที่ดีที่สุดคือการบริ โภคอาหารที่ดีต่อ
สุขภาพ อาหารที่มีคาโบไฮเดรตสูง ไขมันสูง (อาหารตะวันตก) รวมทั้งสารให้ความหวาน
ต่างๆล้วนแล้วแต่จะทาให้เกิด Dysbiosis ในที่สุดก็ทาให้ลาไส้ไม่สามารถทางานป้องกัน
สารพิษได้ดี เป็ นการเริ่ มต้นทนทุกข์กบั การอักเสบเรื้ อรังและสุขภาพเสื่ อมไปตลอดชีวิต

การบริ โภคแบคทีเรี ยดี (เช่นในโยเกิร์ต) หรื อที่เรี ยกว่า Probiotics จะช่วย
ปรับความสมดุลของแบคทีเรี ยในลาไส้ได้ แบคทีเรี ยเหล่านี้มีคุณสมบัติต่อต้านการ
อักเสบโดยการหลัง่ สารที่ต่อต้านแบคทีเรี ยที่เป็ นอันตรายเช่น Clostridium difficile เป็ น
ต้น นอกจากนี้ ยังมีองค์ประกอบอื่นที่มีความสาคัญต่อสุขภาพของลาไส้และการย่อยอาหาร
ได้แก่สารเคมีที่เรี ยกว่า Prebiotic ซึ่งแบคทีเรี ยดีใช้เป็ นอาหารอีกต่อหนึ่ง
ต่อไปนี้เป็ นวิธีการรักษาความสมดุลของแบคทีเรี ยในลาไส้


หลีกเลี่ยงการใช้ยาที่มีคุณสมบัติลดกรดในกระเพาะอาหาร
โดยเฉพาะในผูส้ ูงอายุ ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับการย่อยอาหารหรื อเรอ
เปรี้ ยว ใช้น้ าส้มสายชู 1 ช้อนโต๊ะผสมน้ า 1 แก้วดื่มพร้อมอาหาร



ระวังอย่าให้ทอ้ งผูก ท้องผูกเรื้ อรังมักมีความเกี่ยวข้องกับ Dysbiosis



ดื่มน้ าสะอาดให้มากๆ ดื่มชาขาว สาร Flavonoids ในชาขาวจะช่วย
ป้องกันแบคทีเรี ยดีในลาไส้ได้



อย่าใช้สบู่ขจัดแบคทีเรี ยมากเกินไป

แมกนีเซียมช่วยลดความเสี่ ยงและความเสี ยหาย
ผูท้ ี่เป็ นเบาหวานเกือบทั้งหมดจะมีภาวะขาดแมกนิเซียมร่ วมด้วย และการ
ขาดแมกนิเซียมจะทาให้เกิดการดื้ออินซูลิน ซึ่งเป็ นสาเหตุสาคัญของโรคเบาหวาน
ประเภท 2 นอกจากนี้ ยังเพิ่มความเสี่ ยงต่อการเกิดโรคของระบบประสาทส่วนปลาย
มะเร็ง โรคความจาเสื่ อม โรคของระบบประสาทอัตโนมัติ (เช่นท้องอืด อาหารไม่ยอ่ ย
ปัสสาวะไม่ปกติ ฯ)

โปรดทราบว่าคุณจะทาให้ระดับแมกนิเซียมในตัวคุณต่าลงอย่างมาก ถ้าคุณ
ชอบบริ โภคน้ าอัดลม ของหวานในปริ มาณมาก รวมทั้งใช้ยาบางอย่างเป็ นประจา เช่นยา
คุมกาเนิด ฯ
อาหารเสริ มที่เป็ นประโยชน์สาหรับโรคเบาหวาน


DHA (Docosahexaenoic acid) ซึ่งเป็ นส่วนประกอบในน้ ามันปลา จะ
ช่วยลดการอักเสบและรักษาสุขภาพของหลอดเลือด



Curcumin, quercetin ช่วยลดการอักเสบได้อย่างมาก ใช้ละลายใน
น้ ามันจะดูดซึมดีกว่า Curcumin ช่วยป้องกันประสาทตารวมทั้งไต
ด้วย



วิตามิน E ธรรมชาติ



สาร Flavonoids และสารสกัดจากพืช หลายชนิดมีคุณสมบัติลดระดับ
น้ าตาลและช่วยการทางานของอินซูลิน เช่นชาขาว ชาเขียว Ellagic acid,
resveratrol, silymarin, beta-sitosterol,hesperidin, สารสกัดจากอบเชย ผูท
้ ี่เป็ น
เบาหวานควนดื่มชาขาวแก่ๆวันละ 3 ถ้วย

