ต้านภาวะอ้วนและไขมันในเลือดสูงด้วยผักอะไรดี
รศ.ภญ. พร้อมจิต ศรลัมพ์
สํานักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาวะไขมันในเลือ ดสูงในคนไทยทังชายและหญิง เป็ นปญั หาสุ ขภาพทีนับวันจะรุนแรง และมี
แนวโน้ ม เพิมจํา นวนขึนอย่า งน่ า กลัว พบว่ าทัศ นคติใ นการบริโ ภคของคนไทย โดยเฉพาะอย่างยิง
เด็กไทยเปลียนจากอาหารไทยทีอุดมไปด้วยผักนานาชนิ ด ไปเป็ นอาหารจานด่วนแบบตะวันตกทีเข้ามา
แพร่ห ลาย ได้ร บั ความนิ ยมสูง และหาซือง่า ย สารอาหารทีพบในอาหารจานด่ ว นส่ ว นใหญ่ เ ป็ น
คาร์โบไฮเดรต โปรตีนและไขมัน ซึงถ้าบริโภคเป็ นประจํา จะส่งผลให้เกิดโรคอ้วน ไขมันในเลือดสูง ซึง
จะพัฒนาเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และมะเร็งในทางเดินอาหาร เราควร
หาโอกาสไปพบคุณหมอและตรวจหาข้อมูลสุขภาพสักปี ละครัง เพือป้องกันก่อนเกิดโรคเหล่านี ระดับ
ไขมันในคนปกติจะต้องมีค่าโคเลสเตอรอลรวมน้อยกว่า
มก./ดล. ไตรกลีเซอไรด์น้อยกว่า 170 มก./
ดล. ไขมันชนิดดี (HDL) ซึงเป็ นไขมันทีทําหน้าทีจับโคเลสเตอรอลจากเซลล์ของร่างกายและนําไปกําจัด
ทิงทีตับ ควรมีค่ามากกว่า มก./ดล. ส่วนไขมันชนิดไม่ดี (LDL) ควรน้อยกว่า 130 มก./ดล. สําหรับ
เด็กๆ คุณพ่อคุณแม่ควรเป็ นผูน้ ํ าในการรับประทานสิงทีมีประโยชน์ ทําให้ร่า งกายแข็งแรง และป้องกัน
โรคต่างๆ เอาไว้ก่อน

ไขมันชนิ ดเลว

ไขมันชนิ ดดี

วัฒนธรรมการปรุงอาหารไทย ใช้เครืองปรุงทีมีอยู่ในพืนที เป็ นพืชผักและเครืองเทศ ซึงพบว่ามี
สารประกอบพฤกษเคมี หรือไฟโตเคมิคอล (phytochemical) ทีมีบทบาทสําคัญในกระบวนการและ
ปฏิกริ ยิ าต่างๆ ของร่างกาย รวมทังต้านอนุมลู อิสระทีเกิดขึนด้วย ทําให้เราใช้ประโยชน์เป็ นยาทีช่วยปรับ
สมดุล ป้องกันและรักษาโรคได้ดมี าก มีการวิจยั เพือตรวจหาศักยภาพของผักในบ้านเราทีสามารถลด
ไขมัน ในเลื อ ดได้ พบว่ า พริ ก ไทยดํ า และสารสํ า คัญ คื อ ไปเปอรีน สามารถลดการซึม ผ่ า นของ
โคเลสเตอรอลจากลําไส้เล็กเข้าสู่กระแสเลือด (cholesterol uptake) ( , ) ส่วนข่ามีนํามันหอมระเหย
และชาดํามีสารกลุ่มแทนนินช่วยต้านกระบวนการย่อยสลายไขมันในลําไส้ของเอนไซม์ไลเปสจากตับ
อ่อน (pancreatic lipase activity) ทําให้ไขมันทีบริโภคไม่สามารถดูดซึมเข้ากระแสเลือดได้ และถูกขับ
ออกมากับกากอาหารอืน ( ) ข่ายังสามารถลดระดับโคเลสเตอรอล ไตรกลีเซอไรด์ ฟอสโฟไลปิด และ
เพิมระดับไขมันชนิดดี (HDL) ในซีรมั หนูทดลองไขมันสูง ( ) ส่วนสารสกัดกลีบเลียงกระเจียบแดง ใบ
มะรุมและผลมะระขีนก ออกฤทธิยับยังการทํางานของเอนไซม์ HMG-CoA reductase เช่นเดียวกับยา

ลดไขมันกลุ่ มสแตติน เช่น พราวาสแตติน ทําให้การสังเคราะห์โคเลสเตอรอลในร่างกายลดลง ( )
ในเหง้ าขิ งมีสารสําคัญกลุ่มนํ ามันหอมระเหยและยางเรซินซึงไม่ค่อยละลายในนํ า พบว่าสัตว์ทดลอง
ไขมันสูงกินนําต้มขิงในขนาดสูง ( มก./กก.) สามารถลดโคเลสเตอรอลได้ แต่ไม่มผี ลลดระดับไตรกลี
เซอไรด์ ( ) หลังจากให้กระต่ายทดลองทีกินขิงสกัดด้วย % แอลกอฮอล์ ตรวจพบปริมาณไขมันถูกขับ
ออกมาในอุจจาระเพิมขึน ( ) สารสีแดงกลุ่มแคโรทีนอยด์ในพริ กชี ฟ้ า ชือแคปแซนตินทําให้ระดับไขมัน
ชนิดดีในสัตว์ทดลองสูงขึน ( ) ใบผักบุ้งช่วยลดระดับโคเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์ของหนู แรททีทํา
ให้มไี ขมันสูงได้ทงในเลื
ั
อด ตับ ไต และหัวใจอย่างมีนัยสําคัญ ( ) หนูทดลองกินนําต้มใบตะไคร้ ขนาด
ต่างๆ นาน วัน พบว่า ระดับโคเลสเตอรอลในเลือดและไขมันชนิดไม่ดลี ดลงตามขนาดทีกิน แต่ไม่ม ี
ผลลดระดับไตรกลีเซอร์ไรด์ ( ) มีผลงานวิจยั ทีทดลองในสัตว์เป็ นจํานวนมาก ระบุว่าผลมะขามป้อมมี
ฤทธิต้านอนุ มลู อิสระสูงมาก พบว่านําคันผลมะขามป้ อมสด สามารถลดระดับโคเลสเตอรอล ไตรกลี
เซอไรด์และ LDL ของกระต่ายโคเลสเตอรอลสูง ลงได้ โดยกลไกลดการดูดซึมในระบบทางเดินอาหาร
และเพิมการขับถ่ายออกไปพร้อมอุจจาระ ( ) สารออกฤทธิเป็ นกลุ่มฟลาโวนอยด์ และโพลีฟีนอล ซึงลด
การสังเคราะห์ไขมันและเสริมการทําลายโคเลสเตอรอลทังในซีรมั และในเนือเยือของหนู ทโคเลสเตอรอล
ี
สูงด้วย (10) สารอัลลิซนิ และอะโจอินในกระเทียมสดมีฤทธิยับยังกระบวนการสร้างสารโคเลสเตอรอลใน
ร่างกายและมีฤทธิต้านการก่ อไขมันอุ ดตันในหลอดเลือดได้ (11) มีการวิจยั ลูกเดื อยในปี
นี
สรุปว่าในลูกเดือยมีสารกลุ่มโพลีฟีนอล ซึงออกฤทธิลดโคเลสเตอรอล ต้านอนุ มลู อิสระ และลดความเสียง
ทีจะเป็ นโรคหัวใจและหลอดเลือด (12) มะเขือเทศเป็ นผักทีมีไลโคปี นสูง มีฤทธิต้านอนุ มูลอิสระและ
สามารถลดระดับ ไขมัน ชนิ ด เลวได้ ด ี ( ) การศึ ก ษาโดยการสัง เกตและวิเ คราะห์ ไ ปข้ า งหน้ า
(Prospective cohort) พบว่าหญิงทีรับประทานมะเขือเทศเป็ นหลักอย่างสมําเสมอ สัปดาห์ละ - มือ
จะลดความเสียงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดด้วย ( )
การนํ าผักเครืองเทศเข้ามาในเมนู อาหารของครอบครัว เป็ นเรื องง่าย เติมพริกไทยในอาหาร
ต่างๆ เพือเพิมรสชาติ แกงจืดใบตําลึง นําพริกแนมกับใบมะรุม ผลมะระขีนก ใบตําลึงต้ม อันทีจริงเรามี
นํ าพริกหลากหลายชนิด นํ าพริกมะม่วง นํ าพริกกะปิ นํ าพริกหนุ่ ม นํ าพริกปลาร้า ไตปลาแห้ง เป็ นต้น
เป็ นอาหารทีนํ าไปสู่การบริโภคผักทีดี ไก่ต้มข่า หากใช้ข่าอ่อน จะเคียวทานไปได้เลย เวลาทําข้าวต้ม
ปลา จะใช้ข่าอ่อนโขลก เติมนําปลา ใส่ในข้าวต้มตอนรับประทาน และคีบเนือปลาจิม จะหอม และกลบ
กลินคาวปลา อร่อยมาก ตะไคร้เป็ นเครืองเทศทีพบในอาหารไทยเสมอ ยําตะไคร้ใส่กุ้งหมู และนํายํารส
จัด ทําให้เราบริโภคตะไคร้ในปริมาณทีมากขึน พริกมีอยู่ในอาหารแทบทุกจานอยู่แล้ว ลองนํามะเขือเทศ
มาผัดกับหมูและไข่ เหยาะนํ าปลา โรยต้นหอมผักชีเล็กน้อย ทานกับข้าวสวยร้อนๆ หรือจะผัดเป็ นข้าว
ผัดก็ด ี ใส่ลูกเดือยในแกงจืด หรือทําขนมก็ได้ นํ ากระเจียบ นํ าชาจีน นํ ามะขามป้อม เป็ นเครืองดืมทีมี
รสชาติแตกต่างกันและมีคุณประโยชน์ดกี ว่านําอัดลม

ทีกล่ า วถึง เป็ น เพีย งตัว อย่ า งผัก และเครืองปรุ ง อาหารบางส่ ว นเท่ า นั น อัน ทีจริง นอกจาก
สารประกอบพฤกษเคมีหลากหลายชนิดทีพบในผักผลไม้ต่างๆ แล้ว ยังมีส่วนประกอบอืนทีมีประโยชน์
ต่อสุขภาพ คือ สารแมคโครนิวเทรียนต์ (macronutrient) ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีน
สารอาหารอีกชนิดหนึงคือ สารไมโครนิวเทรียนต์ (micronutrient) เป็ นสารทีมีความจําเป็ นต่อร่างกาย
เช่นกัน แต่ต้องการปริมาณเพียงเล็กน้อย ได้แก่ ไวตามินและแร่ธาตุ แม้แต่ส่วนกากเส้นใย (fiber) ก็ยงั
ช่วยดูดซับไขมันทีเราบริโภคในมือนันไว้ และช่วยนําพาไปกําจัดออกจากร่างกายพร้อมอุจจาระ
วันนีท่านรับประทานผักหรือยัง ทุกมือควรมีผกั ครึงหนึง อาหารอืนอีกครึงหนึง เพือสุขภาพทีดี
เราต้องทําให้ได้ เป็นกําลังใจให้ทุกคนค่ะ
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