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สิง่ ละอัน พันละน้อย เกีย่ วกับสุขภาพ และโภชนาการ ตอนที่ 1

ในฉบับนี้
เราต้องการไข้ เพื่อต่อสู ้



กับไข้หวัด(ใหญ่)


(Bacopa monieri) ช่วย

พิเศษ แต่ไม่วา่ จะอย่างไรก็ตาม เราต่างมีสิทธิที่จะได้

สมาธิในเด็ก
เซลล์ภูมิคุม้ กันในสมอง
(Microglia) กับโรค

ความจาเสื่ อม
Alzheimer’s
เส้นโลหิตในสมองแตก
(Strokes) กาลังเพิ่มขึ้น
ในกลุ่มวัยหนุ่มสาว


และฉับพลัน จากหนาวไปร้อนและสลับกัน จากนั้นจะ
เข้าสู่ ฤดูฝน จาเป็ นที่เราจะต้องดูแลสุ ขภาพให้ดีเป็ น

ช่วยรักษาอาการขาด



บัดนี้ เรามาถึงฤดูกาลที่อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย

ผักสมุนไพรพรมมิ

รักษาความจาในผูส้ ู งอายุ



เราต้ องการไข้ เพื่อต่ อสู้ กบั ไข้ หวัด(ใหญ่)

ใยอาหารช่วยป้องกัน
น้ าตาลในเลือดต่า

พบกับไข้หวัด รวมทั้งไข้หวัดใหญ่
สาหรับไข้หวัดใหญ่น้ นั สิ่ งที่ทุกคนรวมทั้ง
วงการแพทย์ ต่างก็จะนึกถึงเรื่ องของวัคซีนเป็ นเรื่ อง
แรก ถึงกับมีความพยายามที่จะออกกฏหมายบังคับให้
ฉีดวัคซีนในคนบางกลุ่ม
เราคงจะจาได้วา่ ในสมัยก่อน บรรพบุรุษ ของ
เรามีวธิ ีต่อสู ้กบั ไข้หวัดที่ชงัดโดยไม่ตอ้ งพึ่งยา
สมัยใหม่หรื อวัคซีน (เพราะไม่มีสิ่งเหล่านั้น และไม่มี
บริ ษทั ยาข้ามชาติและนักการเมืองที่สมคบกันหา
ผลประโยชน์) เวลาเราล้มป่ วยด้วยไข้หวัด ย่า ยาย หรื อ
บางครั้งรวมทั้งแม่ จะบังคับให้เรานอนคลุมโปงด้วยผ้า
ห่มหนา แล้วกาชับให้เราอดทนเพื่อให้เหงื่อออก ทุก
ครั้งวิธีน้ ีจะใช้ได้ผล ที่เรี ยกว่าไข้ ”แตก” หลังจากนั้น
เราก็จะรู ้สึกสบายดี
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แต่ในยุคปัจจุบนั เมื่อเราล้มป่ วยด้วยไข้หวัดหรื อหวัดใหญ่ วงการแพทย์และ
สาธารณสุ ขต่างจะสั่งยาหรื อแนะนายาประเภทลดไข้ เช่น Tylenol หรื อ Ibuprofen เหตุผลคือ
ต้องการผลลดไข้อย่างรวดเร็ว ทาให้รู้สึกสบายดี แต่สิ่งที่ถูกมองข้ามคือ การเป็ นไข้ คืออาวุธที่
ธรรมชาติมอบให้เราทุกคนไว้สร้างภูมิคุม้ กันเพื่อต่อสู ้กบั การติดเชื้อจากไวรัส
มีการทดลองในสัตว์เลื้อยคลาน(ประเภทจิ้งจก ตุ๊กแก กิ้งก่า จิ้งเหลนฯ) ที่
น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่ องนี้
นักวิทยาศาสตร์ได้ทาการทดลองโดยสร้างโพรงขนาดยาวให้สัตว์เลื้อยคลาน
ชนิดหนึ่งอยู่ (เอกสารไม่ได้แจ้งชนิด) สัตว์เลื้อยคลานโดยธรรมชาติจะมีอุณหภูมิของร่ างกายเท่ากับ
อุณหภูมิของสิ่ งแวดล้อม แต่ในโพรงที่วา่ นี้ ได้แบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน ส่ วนปลายด้านหนึ่ง กาหนด
อุณหภูมิไว้ที่ 90 องศา (ฟาเรนไฮต์) ส่ วนตรงกลาง กาหนดอุณหภูมิที่ 98.6 องศา ส่ วนปลายอีกด้าน
หนึ่ง กาหนดอุณหภูมิที่ 103 องศา
ผลปรากฏว่า สัตว์เลื้อยคลานเหล่านั้น เลือกที่จะไปรวมกันอยูใ่ นส่ วนกลาง
โพรงที่มีอุณหภูมิ 98.6 องศา ซึ่งเป็ นอุหภูมิที่กาลังสบายของพวกมัน คราวนี้ นักวิทยาศาสตร์ทาให้
พวกมันติดเชื้อไข้หวัด ก็พบว่าสัตว์เหล่านั้นพากันย้ายไปรวมอยูใ่ นส่ วนของโพรงที่มีอุณหภูมิ 103
องศา แล้วส่ วนใหญ่กจ็ ะหายจากไข้หวัด ต่อมา นักวิทยาศาสตร์ทาการขวางทางเดินโดยกั้นโพรงที่
นาไปสู่ ส่วนที่มีอุณหภูมิ 103 องศา ทาให้สัตว์เข้าไปสู่ ส่วนที่มีอุณหภูมิสูงไม่ได้ ปรากฎว่าสัตว์ส่วน
ใหญ่ตาย
บทเรี ยนที่สาคัญในการทดลองนี้คือ การเพิ่มอุณหภูมิของร่ างกายเป็ นสิ่ งที่
จาเป็ นสาหรับกาจัดไวรัสที่รุกราน สาหรับมนุษย์ เราดีกว่าสัตว์เลื้อยคลาน คือแทนที่เราจะต้องวิ่งหา
สิ่ งแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง ธรรมชาติได้สร้างเราให้สามารถปรับอุณหภูมิในร่ างกายให้สูงขึ้นเพื่อให้
เหมาะสาหรับต่อสู ้กบั ไวรัสหวัดได้โดยอัตโนมัติ นัน่ คือ การเป็ นไข้
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ไข้เป็ นผลงานของสารสร้างภูมิคุม้ กันในร่ างกายที่เรี ยกว่า Cytokine ซึ่งผลิต
ขึ้นเป็ นส่ วนหนึ่งของระบบภูมิคุม้ กันของเรา การที่เราขัดขวางไม่ให้เกิดไข้จะทาให้ระบบภูมิคุม้ กัน
อ่อนกาลังลง เป็ นผลให้โรครุ นแรงขึ้น หรื ออย่างน้อยก็ทาให้โรคหายช้า
มีการศึกษาในอาฟริ กาที่พบว่า การให้ยาลดไข้ในเด็กที่ป่วยเป็ นโรคหัด จะทา
ให้อตั ราตายของเด็กเหล่านั้นเพิ่มขึ้นถึง 5 เท่า (จาก 7 เป็ น 35 %)
ส่ วนในผูส้ ู งอายุ ระบบภูมิคุม้ กันจะเสื่ อมลง จึงไม่ค่อยเป็ นไข้ หรื อเป็ นไข้
ต่าๆ เมื่อเป็ นไหวัดใหญ่ โอกาสที่จะเป็ นรุ นแรงหรื อแม้แต่เสี ยชีวติ ก็จะมีสูง
ดังนั้น ผูส้ ู งอายุควรจะทาอย่างไร?
1. ไม่ควรใช้ยาลดไข้
2. ขึ้นเตียงนอน ห่มผ้าห่มให้หนา ให้เหงื่อออกมากๆ
3. กระตุน้ ภูมิคุม้ กันของเซลล์โดยบริ โภค beta-1,3/6,6-glucan (สาร
ต้านไวรัสที่ดีที่สุด) วันละ 500 มก. ในขณะท้องว่าง
ทั้งสามวิธีน้ ีจะช่วยให้หายไข้เร็วที่สุด รวมทั้งลดอัตราตายด้วย
แต่สิ่งหนึ่งที่แพทย์มกั จะแนะนาแม่คือ ให้ใช้ยาลดไข้ เพราะจะช่วยไม่ให้
เด็กมีอาการชักจากพิษไข้ ในเรื่ องนี้ ข้อเท็จจริ งคือ อาการชักไม่ใช่เหตุการณ์ที่พบบ่อย เพราะมีเรื่ อง
ของกรรมพันธ์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย นอกจากนี้ เด็กส่ วนใหญ่จะไม่เสี่ ยงต่ออาการชัก จนกว่าไข้จะสู ง
ถึง 105 องศาฟาเรนไฮต์
สาหรับอุณหภูมิที่เหมาะสาหรับต่อสู ้กบั ไวรัสคือ ระหว่าง 103-104
องศา ดังนั้น ถ้าเด็กไข้สูงเกินไป วิธีแก้คือลูบตัวด้วยผ้าชุบน้ า อุณหภูมิกจ็ ะลดลงสู่ ระดับที่ยอมรับได้
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ประสิทธิภาพของสมุนไพรพรมมิในผู้สูงอายุและในเด็ก
ในประเทศอินเดีย มีการใช้สมุนไพรนี้มาแต่โบราณในการรักษาโรคที่เกี่ยวกับ
หัวใจและความบกพร่ องเกี่ยวกับความคิด ความจา
มีการศึกษาใหม่ๆในผูส้ ู งอายุที่แสดงว่า สารสกัดจากสมุนไพรพรมมิ (Bacopa
monieri) ช่วยทาให้สมาธิดีข้ ึน ลดความกระวนกระวาย การใช้ความคิดดีข้ ึน รวมทั้งรักษาความจา
และการทางานของสมองโดยทัว่ ไป ตลอดจนผลที่ได้จะยังคงอยูเ่ ป็ นเวลานานหลังหยุดบริ โภค
ส่ วนอีกการศึกษาหนึ่งพบว่า พรมมิป้องกันสมองเสื่ อม Parkinson’s ที่ชกั นาโดย
ยากาจัดแมลง ช่วยการผลิตพลังงานของเซลล์สมอง กระตุน้ การสร้างขาเซลล์สมอง (Dendrites) ซึ่ง
ทาให้การติดต่อระหว่างเซลล์สมองดีข้ ึน รวมทั้งเพิ่มระดับ Glutathione ที่ใช้ในการทางานของเซลล์
สมอง ด้วยเหตุน้ ี สมุนไพรพรมมิจึงมีคุณสมบัติซ่อมแซมสมองที่เสี ยหายจากโรคสมองเสื่ อม
Alzheimer’s รวมทั้งกรณี เส้นโลหิตในสมองแตก ศรี ษะถูกกระทบกระเทือน หรื อเมื่อมีปัญหา
เกี่ยวกับการพัฒนาของระบบประสาท เช่นโรค Autism ด้วย
นอกจากนี้ ยังพบว่าพรมมิช่วยทาให้การอักเสบลดลงพร้อมทั้งช่วยเพิ่มระดับ
เอ็นไซม์ที่ตา้ นอนุมูลอิสระด้วย
สาหรับในเด็ก มีการศึกษาเด็กที่มีปัญหาทางจิต อยูไ่ ม่สุข ไม่มีสมาธิ (Attention
deficit hyperactivity disorder - ADHD) เมื่อได้รับสารสกัดพรมมิในขนาด 225 มก. /วัน เป็ นเวลา 6
เดือน พบว่า 93 % มีความสามารถควบคุมตนเองได้ 85 % มีสมาธิดีข้ ึน ส่ วนการเรี ยนรู ้กด็ ีข้ ึนใน 78
% การแสดงพฤติกรรมควบคุมตนเองไม่ได้ลดลงเหลือ 67 % และปัญหาทางจิตดีข้ ึน 52 %
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การทางานของเซลล์ภูมิคุ้มกันในสมองกับปัญหาโรคสมองเสื่ อม Alzheimer’s
ถึงแม้จะมีหลักฐานหลายอย่างว่า อาจมีความเกี่ยวข้องกันระหว่างการทางานของ
ระบบภูมิคุม้ กันในสมองกับการเกิดอาการสมองเสื่ อม แต่กย็ งั ไม่พบข้อมูลยืนยันทางวิทยาศาสตร์
จนกระทัง่ เมื่อเร็วๆนี้ ได้มีการศึกษาในหนูทดลอง พบว่า เซลล์ภูมิคุม้ กันของสมอง (คือเซลล์
Microglia ที่อยูใ่ นส่ วนที่เรี ยกว่า Entorhinal cortex ) ถูกกระตุน้ ให้ทางาน ซึ่งส่ วนนี้เป็ นส่ วนที่แสดง
การเสื่ อมเป็ นจุดแรกในผูท้ ี่มีอาการของ Alzheimer’s พบว่า เซลล์ Microglia ของสมองถูกกระตุน้
ให้ทางานเป็ นสิ่ งแรกที่พบได้ก่อนพยาธิสภาพอื่นๆจะตามมา
สมองส่ วน Entorhinal cortex ถือว่าเป็ นประตูสู่สมองส่ วน Hippocampus ซึ่งเป็ น
ส่ วนที่เกี่ยวกับการพัฒนาความจา
มีสารประเภท Flavonoids จานวนมาก เช่น Luteolin, apigenin, curcumin,
quercetin, hesperidin เหล่านี้ พบว่าสามารถหยุดยั้งการทางานของ Microglia ที่ถูกกระตุน้ ได้

เส้ นโลหิตในสมองแตก (Strokes) กาลังเพิม่ ขึน้ ในกลุ่มวัยหนุ่มสาว
เส้นโลหิตในสมองแตกพบได้ในผูส้ ู งอายุ – นัน่ คือสิ่ งที่คนทัว่ ไปเข้าใจและรับรุ ้
รวมทั้งแพทย์ในห้องผ่าตัดด้วย แต่การศึกษาใหม่ๆพบว่าโรคนี้กาลังเกิดกับคนที่อายุนอ้ ยกว่า 50 ปี
ข้อเท็จจริ งคือ ในสหรัฐฯจะพบโรคนี้เพิ่มขึ้นในคนวัยกลางคนไม่นอ้ ยกว่า 3 เท่าในช่วงเวลา 16 ปี ที่
ผ่านมา
ในอดีต โรคนี้หายากในคนในวัยดังกล่าวเว้นแต่จะมีเหตุพิเศษบางอย่าง แต่
ปัจจุบนั เราสามารถพบเห็นโรคนี้ได้แม้แต่ในวัยรุ่ นที่มีอายุเพียง 15 ปี และแม้เราจะพบว่าคนเหล่านี้
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บางส่ วนมีความดันโลหิตสู งด้วย แต่ส่วนใหญ่กไ็ ม่มี ทั้งนี้ เราอาจจะแจกแจงสาเหตุได้หลากหลาย
แต่ส่วนใหญ่เกิดจากสาเหตุร่วม ได้แก่
 ขาดการออกกาลังกาย
 ออกกาลังกายเกินขนาด
 บริ โภคน้ าตาลมาก โดยเฉพาะน้ าเชื่อมฟรุ คโตส
 บริ โภคน้ ามันโอเมกา-3 น้อย
 บริ โภคน้ ามันโอเมกา-6 มาก
 ฉีดวัคซีนมากเกินไปเมื่อวัยเด็ก
 สัมผัสกาซไอเสี ยเครื่ องยนต์มากในเมืองใหญ่ (โดยเฉพาะการวิง่ หรื อขี่
จักรยานออกกาลังไปตามถนนรถยนต์)
 เป็ นโรคอ้วน
 บริ โภคอาหารที่มีสารกระตุน้ ภูมิคุม้ กัน (Excitotoxin) มาก
 บริ โภคผักน้อย (โดยเฉพาะผลเบอรรี่ )
 บริ โภคแมกนิเซี ยมน้อย
 มีความเครี ยดสู ง
และเหล่านี้คือสภาพที่พบในกลุ่มวัยหนุ่มสาว
การบริ โภคแมกนิเซียมมาก (ผักสี เขียว) จะลดความเสี่ ยงได้ เนื่องจากจะช่วยการ
ไหลเวียนของเลือด ลดการอักเสบ ลดการเกิดเลือดแข็งตัว หรื อในกรณี ที่เส้นโลหิตแตกแล้ว แมกนิ
เซียมจะช่วยลดความเสี ยหายได้
แมกนิเซียมมีความจาเป็ นต่อร่ างกายเนื่องจากเหตุเหล่านี้
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 ช่วยสร้างพลังงาน
 ลดการอักเสบ
 ปรับสภาพผนังด้านในของเส้นเลือด
 ต้านอนุมูลอิสระ
 ช่วยการทางานของภูมิคุม้ กัน
การขาดแมกนิเซียมเรื้ อรังมีความสัมพันธ์กบั ความดันโลหิตสู ง เส้นเลือดใน
สมองแตก หัวใจขาดเลือดเฉียบพลันและเรื้ อรัง ใจสั่น หอบหืด อ่อนเพลีย ซึ มเศร้า เสี่ ยงต่อการฆ่า
ตัวตาย ลมชัก หมดสติ รวมทั้งโรคเกี่ยวกับจิตและประสาทหลายชนิด
มีการศึกษาจานวนมากที่แสดงให้เห็นว่าการขาดแมกนิเซียมเรื้ อรังมีผลต่อ
กระบวนการชราภาพ ทาให้แก่เร็วและเพิ่มโอกาสเกิดโรคที่มากับความชรา
ส่ วน Flavonoids หลายตัวก็สามารถลดความเสี่ ยงได้ เช่น Curcumin, quercetin,
resveratrol, น้ าสกัดจากผลทับทิม สมุนไพรพรมมิ แป๊ ะก๊วย ชาขาว ชาเขียว

ใยอาหารช่ วยป้องกันนา้ ตาลในเลือดตา่
แพทย์ส่วนใหญ่จะไม่ยอมรับหรื อเห็นว่าอาการปฏิกริ ยาในเลือดต่าเป็ นปัญหา
สาคัญ แต่สาหรับผูท้ ี่มีอาการนี้ยอ่ มมองเห็นว่าเป็ นปัญหา ดังนั้น สิ่ งสาคัญที่ควรทาคือ ควบคุมระดับ
น้ าตาลในเลือด เช่น ออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ หลีกเลี่ยงอาหารที่มีแป้ ง น้ าตาลมาก รวมทั้งเพิ่ม
การบริ โภคใยอาหารให้มากขึ้น ใยอาหารจะช่วยรักษาระดับน้ าตาลในเลือดในช่วงวันได้ รวมทั้ง
ช่วยเพิ่มการเคลื่อนไหวของลาไส้และทาให้สุขภาพของลาไส้ใหญ่ดีข้ ึน
------------------------------------------------------------------------

