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อันตรายและประโยชน์ของ “การเสริมพลังทางเคมี”
จนกระทัง่ เมื่อไม่นานมานี้ ในวงการพิษวิทยาดูเหมือนจะไม่ได้ให้ความสาคัญกับ
ปฏิกริ ยาที่สารพิษต่างๆมีต่อกัน แม้แต่องค์กรของรัฐที่ดูแลเรื่ องนี้ก็จะทดสอบสารพิษเป็ นตัวๆโดยไม่
คานึงว่าสารพิษเหล่านั้น หากอยูร่ ่ วมกันหลายชนิดในร่ างกายจะสร้างผลเสี ยหายที่ร้ายแรงเป็ นหลายเท่า
ได้ ทั้งนี้ ทาให้ประชาชนเกิดความรู ้สึกว่า สารเคมีที่ใช้กนั เป็ นประจา เช่นยากาจัดแมลง ยากาจัดรา ฯ
เป็ นสารที่สามารถใช้ได้อย่างปลอดภัย ทั้งยังมองข้ามความจริ งที่วา่ ผลิตภัณฑ์ทางการค้าเหล่านี้
รวมทั้งสิ นค้าอื่นอีกหลายประเภท ต่างก็มีสารพิษหลายชนิดผสมอยู่ ซึ่ งการเสริ มพลังกันอาจเป็ น
อันตรายต่อสุ ขภาพ
อย่างไรก็ดี การ “เสริ มพลัง” หรื อการทางานร่ วมกันไม่ได้มีความหมายในทางลบ
เสมอไป เช่นการเสริ มพลังกันในหมู่พืชผัก สมุนไพรหลายชนิดกลับทาให้ประโยชน์เพิ่มพูนขึ้นอีก
หลายเท่า การเสริ มพลังจึงขึ้นกับกระบวนการหลายอย่างที่ทาให้ได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน
การสะสมพลังกับการเสริ มพลังในหมู่สารพิษต่างๆ
ในรู ปแบบที่ 1 การสะสม (Additive effect)ในหมู่สารต่างๆเช่นสารพิษ หมายถึงพิษที่
เกิดขึ้นเท่ากับผลรวมของพิษแต่ละชนิด
ส่ วนรู ปแบบที่ 2 การเสริ มพลัง (Synergistic effect) หมายถึงผลรวมของสารพิษหลาย
ชนิดจะสู งขึ้นกว่าแบบแรกเป็ นหลายเท่า
ปัญหาหนึ่งของการทดสอบความปลอดภัยของสารพิษคือส่ วนใหญ่เป็ นการทดสอบ
ในห้องปฏิบตั ิการหรื อในสัตว์ทดลองซึ่ งแตกต่างจากสภาวะการณ์ของการใช้สารเหล่านั้นในชีวติ จริ ง
ดังนั้น จึงไม่ตอบโจทย์ที่วา่ หากผูบ้ ริ โภคใช้สารเหล่านั้น อะไรจะเกิดขึ้น
ยกตัวอย่าง ในกรณี ของสารพิษที่สะสมอยูใ่ นคนจานวนไม่นอ้ ยที่ใช้ น้ าที่ปนเปื้ อน
สารพิษจากการทาเหมืองแร่ ( ชวนให้นึกถึงตะกัว่ ที่หมู่บา้ นกะเหรี่ ยงคลิต้ ี รวมทั้งสารหนูในการทา
เหมืองทองคา) สมมุติวา่ ทางหน่วยงาน อย.ได้ตรวจสอบน้ าแล้วพบว่าผ่าน ก็มีความหมายเพียงว่า สาร
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เหล่านั้นมีระดับที่ปลอดภัยในการบริ โภค ซึ่ งมีสมมุติฐานว่า ผูบ้ ริ โภคมีสุขภาพที่ดี (เช่นเดียวกับผู ้
ทดสอบ) แต่ในความเป็ นจริ งแล้ว ผูบ้ ริ โภคที่เป็ นชาวบ้านธรรมดา ไม่ได้มีสุขภาพดีเยีย่ มเสมอไป
ยิง่ กว่านั้น ยังอยูใ่ นสภาพที่ตอ้ งดื่มน้ าที่มีสารพิษปนเปื้ อนอยูเ่ ป็ นเวลานานเป็ นเดือนเป็ นปี โอกาสที่จะ
เกิดพิษย่อมมีมากจากการสะสม รวมทั้งยังมีการเสริ มพลังระหว่างตัวสารพิษกับส่ วนประกอบต่างๆ
ที่มากับสารพิษอีกต่างหาก ดังนั้น ผูท้ ี่มีความเห็นคัดค้านโดยอ้างการตรวจเป็ นครั้งคราวจึงฟังไม่ข้ ึน
เพราะผูท้ ี่คดั ค้านทั้งหมดไม่ได้อยูใ่ นหมู่บา้ น
อันตรายในโลกของความเป็ นจริ ง
ในปัจจุบนั ผูค้ นเป็ นจานวนมากต้องสัมผัสกับสารพิษต่างๆเป็ นประจา สารเหล่านี้
จานวนไม่นอ้ ยจะสะสมอยูใ่ นร่ างกายจนตลอดชีวิต เมื่อเวลาที่สัมผัสเนิ่นนานออกไปตามอายุ โอกาสที่
จะเกิดอันตรายต่อร่ างกายก็จะมีมากขึ้น ตัวอย่างเช่น ตะกัว่ จะสะสมอยูใ่ นกระดูก และจะเพิ่มปริ มาณ
ขึ้นเรื่ อยๆจนถึงระดับอันตรายได้ ถึงแม้วา่ การสัมผัสตะกัว่ เป็ นรายวันจะมีไม่มาก
เช่นเดียวกับการสัมผัสสารเคมีกาจัดสตรู พืช วัชพืช และสารที่ใช้ในอุตสาหกรรม
ต่างๆ ในกรณี น้ ี มีการศึกษาจานวนมากที่แสดงว่า ในชาวเมืองธรรมดาทัว่ ไป อาจ มีไขมันของร่ างกาย
ที่มีสารเคมีจากโรงงานอุตสาหกรรมสะสมอยูม่ ากกว่า 100 ชนิด
พวกเราทุกคนต่างต้องสัมผัสกับสารพิษมากมายหลายชนิดอยูเ่ ป็ นประจา ซึ่งรวมถึง
สารเหล่านี้


ยาฆ่าแมลง



ยาฆ่าหญ้า



ปรอท



ตะกัว่



แคดเมียม (Cadmium)



สารหนู (Arsenic)



อลูมิเนียม
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ยิง่ กว่านั้น เรายังต้องสัมผัสกับสิ่ งปนเปื้ อนสมัยใหม่ ที่เรี ยกว่า Electro-pollution
ได้แก่กระแสอีเล็คตรอนิคจากโทรศัพท์มือถือ คลื่นวิทยุ (Wi-Fi) เครื่ องใช้ไฟฟ้า โทรทัศน์ รถยนต์
คอมพิวเตอร์ เตาไมโครเวฟ สิ่ งเหล่านี้จะทาปฏิริยาทั้งในเชิงสะสม และเสริ มพลัง กับสารเคมีที่เป็ นพิษ
ต่างๆ นัน่ หมายถึงว่า แม้เราจะอาศัยอยูใ่ นบ้านตามปกติ เราก็ยงั มีความเสี่ ยงต่อการได้รับอันตรายจาก
สิ่ งที่อยูร่ อบตัวตลอดเวลา และเมื่อคานึงถึงการตั้งเสาสัญญาณไมโครเวฟที่กาลังเกิดขึ้นทัว่ ไปทั้ง
ประเทศ อันตรายจากการปนเปื้ อนและการเสริ มพลังที่เกิดจากสัญญาณอีเล็คตรอนิคย่อมมากขึ้นเป็ น
หลายเท่า และผูท้ ี่จะได้รับผลกระทบมากที่สุดคือผูส้ ู งวัย หรื อผูท้ ี่ร่างกายไม่แข็งแรง รวมทั้งทารกใน
ครรภ์และเด็กๆ ซึ่งมีความอ่อนไหวต่อสิ่ งแวดล้อมมาก
นี่คือทั้งหมดที่จะกล่าวถึงเรื่ องของการเสริ มพลังของสิ่ งที่เป็ นพิษ แต่ในเอกสารนี้ เรา
จะเพ่งเล็งไปที่การเสริ มพลังเชิงบวกในหมู่พืชต่างๆที่เราใช้บริ โภค
การเสริ มพลังเชิงบวกช่วยต่อสู ้กบั การติดเชื้ อ
มีสารประกอบในธรรมชาติหลายอย่าง โดยเฉพาะในหมู่พืช ที่แสดงผลในเชิงเสริ ม
พลังเมื่อใช้ร่วมกัน
เราทราบว่า เมื่อเราบริ โภคพืชผัก ผลไม้ ก็จะเกิดการเสริ มพลังระหว่างสารอาหาร
ต่างๆที่ได้รับภายในร่ างกาย สารเหล่านี้ มีเป็ นจานวนเป็ นร้อยๆชนิด ได้แก่วติ ามินต่างๆ แร่ ธาตุ สารที่
เรี ยกรวมๆกันว่า ฟลาโวนอยด์ (Flavonoids) รวมทั้งสารที่มีสูตรซับซ้อนอื่นๆ
สารเหล่านี้ไม่เพียงแต่จะร่ วมกันปกป้ องร่ างกายจากโรคต่างๆ แต่ยงั ช่วยเสริ ม
คุณสมบัติของยาต่างๆที่ใช้ และช่วยลดผลเสี ยจากการใช้ยาด้วย
ปัญหาหนึ่งที่แพทย์ทุกคนประสบอยูซ่ ่ ึ งดูจะหนักขึ้นทุกที คือ ปัญหาการดื้อยา
ปฏิชีวนะของแบคทีเรี ย ซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการสัง่ ยาปฏิชีวนะหลายชนิดร่ วมกันเพื่อให้ได้ผล
มากกว่า เร็ วกว่าของแพทย์เอง แต่บางส่ วนเกิดจากอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ที่มีการใช้ยาปฏิชีวนะใน
อาหารสัตว์กนั อย่างกว้างขวาง
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แต่ถา้ เราจะใช้ยาปฏิชีวนะร่ วมกับพืช ซึ่ งโดยธรรมชาติมีสารต่อต้านแบคทีเรี ย ผลที่
ได้คือ จะทาให้ไม่ตอ้ งใช้ยาปฏิชีวนะปริ มาณมาก ทั้งยังเพิ่มโอกาสของความสาเร็ จในการรักษาการติด
เชื้อด้วย
มีการศึกษาที่แสดงว่าการใช้ธาตุเงินขนาดเล็กมาก (Nano-silver) ในปริ มาณเล็กน้อย
ผสมกับยาปฏิชีวนะที่ใช้กนั ทัว่ ไป สามารถเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการทาลายแบคทีเรี ยที่ด้ือยาได้ ทั้งยัง
ช่วยให้การดูดซึ มยาดีข้ ึน ที่สาคัญคือ สามารถใช้ยาปฏิชีวนะในอัตราที่ต่ากว่าปกติมาก แต่ก็ยงั ได้ผล
วิธีการนี้จึงน่าจะเป็ นประโยชน์อย่างมากสาหรับผูป้ ่ วยที่มีการติดเชื้อในกระแสโลหิ ต
อย่างรุ นแรง (Sepsis) ซึ่งอาจทาให้เสี ยชีวติ หรื อในกรณี แบคทีเรี ยที่ด้ือยาปฏิชีวนะอย่างมาก ที่เรี ยกว่า
แบคทีเรี ยกินเนื้อ (MRSA)
ในการศึกษาเรื่ องนี้ ยังพบว่า นาโนซิ ลเวอร์ ในขนาดเล็กน้อยไม่มีอนั ตรายต่อเซลล์
ของมนุษย์ อย่างไรก็ดี ในการศึกษากับสัตว์ทดลอง พบว่านาโนซิ ลเวอร์ ขนาดที่สูงกว่าสามารถทา
อันตรายต่อตับได้ แต่สามารถป้ องกันด้วยการใช้วติ ามิน E ควบคู่ไปด้วย
การทาลายเกราะป้ องกันตัวของแบคทีเรี ย/เชื้ อรา
เราพบว่า วิธีการที่แบคทีเรี ยและเชื้อราใช้ในการป้ องกันตัวจากระบบภูมิคุม้ กันของ
ร่ างกาย รวมทั้งจากยาปฏิชีวนะ คือ การสร้างเกราะที่เป็ นสารอินทรี ยค์ ลุมตัวไว้ (ที่เรี ยกว่า Biofilm)
นาโนซิลเวอร์ น้ นั มีประโยชน์ตรงที่สามารถทาลายเกราะนี้ได้ ทาให้แบคทีเรี ยถูก
ทาลายโดยง่าย แม้จะใช้ยาปฏิชีวนะในปริ มาณน้อย
สาหรับพืช พบว่าแครนเบอรี (หมายเหตุ-มีขายในรู ปน้ าผลไม้หรื อน้ าสกัด) สามารถ
ป้ องกันแบคทีเรี ยไม่ให้สร้างเกราะป้ องกันตัวได้ โดยแครนเบอรี มีสารที่เรี ยกว่า Proanthocyanidin ซึ่ง
มีประสิ ทธิภาพสู งในการป้ องกันการสร้างเกราะของเชื้ อแบคทีเรี ยประเภท Gram-positive (S.aureus,
S.epidermidis, MRSA) แต่ไม่สามารถทาลายเกราะที่เกิดขึ้นแล้วได้ ส่ วนแบคทีเรี ย Gram-negative
(E.coli) ยังเป็ นปัญหาที่ยงั ไม่ได้ขอ้ ยุติ
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หมายความว่า การดื่มน้ าผลไม้แครนเบอรรี ทุกวันจะช่วยป้ องกันการติดเชื้ อได้
โดยเฉพาะการติดเชื้ อในกระเพาะปัสสาวะที่แบคทีเรี ยสามารถสร้างเกราะป้ องกันตัวได้ (สมุนไพรไทย
บางชนิดเช่นหญ้าหนวดแมวก็มีคุณสมบัติเช่นนี้ - ผูเ้ รี ยบเรี ยง)
พืชอย่างอื่นที่มีสาร Proanthocyanidin สู งได้แก่


บลูเบอรี



แบลคเบอรี



กระหล่าปลีม่วง



สตรอเบอรี



อบเชย



ชอคโกแล็ต

ผสมสารประกอบจากธรรมชาติกบั ยาปฏิชีวนะจะให้ผลดีที่สุด
มีการศึกษาที่แสดงว่าการผสมสาร Curcumin ที่สกัดจากขมิ้นกับสาร EGCG
(Epigallocatechin gallate) จากชาเขียวหรื อชาขาวสามารถต่อต้านการเจริ ญเติบโตของแบคทีเรี ย
ประเภทที่ทาให้ผปู ้ ่ วยหนักเสี ยชีวติ หรื อในผูท้ ี่มีภูมิคุม้ กันบกพร่ องได้ นอกจากนี้ ยังพบว่า EGCG ช่วย
เพิ่มประสิ ทธิ ผลของยา Tetracycline ในกรณี ของเชื้อ Staphyllococcus ที่ด้ือยา
ผลการศึกษาพบว่า การใช้ยาปฏิชีวนะ Oxacyllin ร่ วมกับ curcumin จะสามารถกวาด
ล้างแบคทีเรี ยทุกชนิดได้ภายใน 24 ชัว่ โมง โดยที่ขนาดยา Oxacyllin ที่ใช้มีขนาดต่ามากซึ่งโดยปกติจะ
ไม่ได้ผลในการฆ่าเชื้ อ
อาจจะกล่าวได้วา่ นี่คือสิ่ งที่ไม่น่าเชื่อที่เกิดขึ้นได้จริ ง
สรุ ปว่า การใช้สารประกอบจากพืชหลายชนิด ไม่เฉพาะแต่ Curcumin ได้แก่
Luteolin, quercetin, apigenin และ naringenin ล้วนสามารถเพิ่มประสิ ทธิ ผลของยาปฏิชีวนะได้ท้ งั สิ้ น
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ป้ องกันการอักเสบและเร่ งการฟื้ นตัว
ต่อมลูกหมากอักเสบเรื้ อรังคือโรคที่พบบ่อยในเพศชาย วิธีรักษาโดยทัว่ ไปจะใช้ยา
ปฏิชีวนะเป็ นเวลานาน ซึ่ งจะทาให้เกิดภาวะแทรกซ้อนรวมทั้งผลข้างเคียงได้หลายประการ แต่การ
รักษาที่ผสมผสานระหว่างยาปฏิชีวนะกับสารประกอบจากชาเขียว (EGCG) จะช่วยลดจานวน
แบคทีเรี ยในต่อมลูกหมากและปั ญหาแทรกซ้อนได้อย่างมีนยั สาคัญ
นี่คือหลักฐานของทฤษฎีการเสริ มพลังที่พิสูจน์ได้
สารประกอบ Lycopene ก็มีคุณสมบัติเสริ มพลังในกรณี ต่อมลูกหมากอักเสบเรื้ อรัง
เช่นเดียวกัน
ในกรณี ของโรคเริ มธรรมดาที่เกิดจากไวรัส Herpes simplex (HSV-1, HSV-2) โรคนี้
มีส่วนทาให้เกิดเส้นเลือดแข็ง เส้นเลือดในสมองแตก หัวใจล้มเหลว รวมทั้งมะเร็ งในสมองได้ ไวรัสนี้
จะซ่อนตัวอยูใ่ นร่ างกายโดยไม่แสดงอาการได้ตลอดชี วติ แต่จะออกฤทธิ เมื่อร่ างกายอ่อนแอ มี
ความเครี ยด อวัยวะได้รับอันตราย หรื อภูมิคุม้ กันลดลง
พบว่า สาร Flavonoids จากพืชหลายชนิดสามารถลดการเจริ ญเติบโตของไวรัสทั้ง 2
สายพันธ์น้ ีได้ สารกลุ่มดังกล่าวที่มีอาณุ ภาพมากที่สุดได้แก่


Epitcatechin (จากชาเขียว ชาขาว)



EGCG (จากชาเขียว ชาขาว)



Naringenin (จากผลส้ม)



Quercetin (จากหัวหอม ชา และผักหลายชนิด)

สารเหล่านี้เมื่อใช้ร่วมกับยาปฎิชีวนะก็จะช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ผลของการรักษาได้อย่าง
มากในขณะที่ใช้ยาน้อยลง รวมทั้งผลข้างเคียงจากการใช้ยา (เช่นอันตรายต่อประสาทหู เมื่อใช้ยา
ปฏิชีวนะบางชนิด) ก็นอ้ ยลงตามไปด้วย

7

ยิง่ กว่านั้น สารดังกล่าวยังช่วยเสริ มสร้างภูมิคุม้ กันของเซลล์ซ่ ึงเป็ นองค์ประกอบ
สาคัญของระบบภูมิคุม้ กันของร่ างกายที่มีบทบาทอย่างมากในการต่อสู ้กบั เชื้อโรค
สารสกัดจากเห็ดญี่ปุ่นบางชนิด คือ Shiitake กับ Maitake ต่างก็มีฤทธิ เพิ่มภูมิคุม้ กัน
ของเซลล์ได้
เหตุผลเบื้องหลังทุกสิ่ งทุกอย่างที่กล่าวถึงก็คือ เราสามารถใช้สารประกอบจาก
ธรรมชาติมากมายหลายชนิดเพื่อป้ องกันการติดเชื้อ หรื อเมื่อมีการติดเชื้ อเกิดขึ้น สารเหล่านี้ก็จะช่วยให้
การรักษาด้วยยาปฏิชีวนะมีประสิ ทธิ ผลมากขึ้น ปลอดภัยขึ้น และเราก็จะฟื้ นตัวเร็ วขึ้น
สารประกอบธรรมชาติมีฤทธิ กาจัดเซลล์มะเร็ ง
มีการศึกษาที่แสดงว่า การใช้สารประกอบ DHA จากน้ ามันโอเมกา-3 ทาให้การรักษา
ด้วยเคมี (ยา SFU) ในการกาจัดเซลล์มะเร็ งมีประสิ ทธิ ผลมากขึ้น โดยใช้ยาน้อยลงเกือบ 4 เท่าของ
ขนาดปกติ เรื่ องนี้มีความสาคัญเพราะการลดขนาดยาเท่ากับการลดภาวะแทรกซ้อนไปด้วย
Curcumin ก็มีคุณลักษณะเช่นเดียวกันเมื่อใช้กบั ยาบางประเภท (Platinum-based)
รวมทั้งยาที่ใช้ในมะเร็ งต่อมลูกหมาก (Androgen-independent prostate cancer) ซึ่งเป็ นมะเร็ งชนิดที่มี
อันตรายมาก
วิตามินต่างๆก็สามารถเสริ มพลังซึ่ งกันและกัน รวมทั้งเสริ มพลังกับสาร Flavonoids
ตัวอย่างเช่น สาร Carotenoid ผสมกับ curcumin หรื อ วิตามิน E สามารถต่อต้านการลุกลามของมะเร็ ง
ต่อมลูกหมากและมะเร็ งเต้านมได้
Curcumin สามารถแก้ไขปั ญหาการดื้อยาเคมีที่รักษามะเร็ ง โดยทาให้เซลล์มะเร็ งตาย
ลงอย่างง่ายยิง่ ขึ้น
EGCG ก็มีคุณสมบัติเช่นเดียวกัน
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เชื่อว่าสารเหล่านี้ไปหยุดยั้งการส่ งสัญญาณของเซลล์มะเร็ ง (STAT3) ที่ทาให้
เซลล์มะเร็ งต้นกาเนิ ด (Cancer stem cell) สามารถเติบโตและแพร่ กระจาย ซึ่ งการรักษาทางเคมีอย่าง
เดียวจะไม่ได้ผล เนื่ องจากยาไม่สามารถกาจัดเซลล์ตน้ กาเนิดได้
ส่ วนสาร EGCG ยังสามารถหยุดยั้งการเจริ ญเติบโตของเส้นเลือดฝอยในก้อนมะเร็ ง
จึงสามารถหยุดการเจริ ญและแพร่ กระจายของมะเร็ งได้อีกทางหนึ่ง
สารธรรมชาติเหล่านี้ยงั ช่วยป้ องกันเซลล์ดีที่อยูร่ อบๆมะเร็ งไม่ให้ได้รับความเสี ยหาย
จากยาเคมีดว้ ย
สาหรับสาร Quercetin ก็มีคุณประโยชน์ทานองเดียวกันสาหรับมะเร็ งของเซลล์ตบั
การผสมวิตามินบางชนิดกับสาร Flavonoids เหล่านี้จะช่วยหยุดยั้งการสร้างเอ็นไซม์
ที่มะเร็ งใช้สาหรับการแพร่ กระจาย
ตัวอย่างสุ ดท้ายในเรื่ องนี้คือเรื่ องของผลทับทิม ซึ่ งการศึกษาแสดงว่าการใช้สารสกัด
จากผลทับทิมสามารถหยุดยั้งมะเร็ งต่อมลูกหมากได้ เชื่อว่า ส่ วนประกอบสาคัญที่มีในผลทับทิมคือ
Ellagic acid (สามารถหาซื้ อได้ในรู ปของสารสกัด)
สรุ ปว่าการใช้สารธรรมชาติหลายชนิดร่ วมกันจะช่วยหยุดยั้งการเติบโตและขยายตัว
ของมะเร็ งด้วยกลไกหลายชนิด ซึ่งรวมถึง (1) การหยุดยั้งการสร้างเส้นเลือดฝอย (2) การช่วยเพิ่มความ
แข็งแรงให้เนื้ อเยือ่ โดยรอบ ทาให้ไม่ถูกมะเร็ งทาร้ายง่าย (3) การช่วยกระตุน้ การทาลายตัวเองของ
เซลล์มะเร็ ง (Apoptosis) (4) การหยุดยั้งการสร้างเอ็นไซม์ที่มะเร็ งใช้เพื่อการเติบโต และ (5) การ
หยุดยั้งไม่ให้มะเร็ งสร้างเซลล์ตน้ กาเนิด
ใช้การเสริ มพลังเพื่อป้ องกันรักษาโรคความเสื่ อมของระบบประสาท
สารที่เป็ นพิษหลากหลายชนิดเช่น แร่ ธาตุบางอย่าง ยากาจัดสตรู พืช น้ ามัน (โอเมกา6) ที่สลายตัว เหล่านี้สามารถก่อให้เกิดโรคความเสื่ อมของระบบประสาทโดยเฉพาะโรค Alzheimer’s
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และ Parkinson’s แต่ยงั เป็ นโชคดีที่เราสามารถใช้ระบบการเสริ มพลังเพื่อป้ องกันสมองจากความเสื่ อม
หรื อแม้แต่รักษาโรคของความเสื่ อมเหล่านั้นได้
ทั้งนี้ โดยการบริ โภคอาหารที่เหมาะสม เช่นผักต่างๆ ใช้น้ ามันประเภทโอเมกา-3
หลีกเลี่ยงน้ ามันประเภทโอเมกา-6 ไม่บริ โภคเนื้ อสัตว์ น้ าตาลมากเกินไป ผลคือ เราจะสามารถทาให้
สมองผลิตสารที่ใช้ปกป้องรักษาตัวเอง (Brain-derived neurotropic factor- BDNF) ได้ดีข้ ึน
ส่ วนการกระตุน้ เซลล์ microglia ของสมองซึ่ งเป็ นเหตุให้เกิดภูมิคุม้ กันเป็ นพิษ
(Imunotoxocity) สามารถทาให้ลดลงได้ดว้ ยสารต่างๆหลายชนิด เช่น


วิตามิน B ต่างๆ

 Astaxanthin
 Curcumin
 Resveratrol
 Ellagic acid
 Naringenin
 Luteolin
 Apigenin
Curcumin มีประโยชน์ต่อสมองหลายประการ เช่นช่วยลดการสะสมของคราบ
Amyloid เพิ่มพลังงาน สร้าง ซ่อมแซมเนื้อสมอง ลดการอักเสบ ป้ องกันพิษจากอลูมิเนี ยม รักษาสมดุล
ระหว่างสมองกับเลือด ช่วยล้างพิษจากอนุมูลอิสระและการย่อยสลายของไขมัน (Lipid peroxidation)
ในธรรมชาติ จะมีสาร Curcumin ปรากฏในหลายรู ปแบบ เรี ยกว่า Curcuminoids ซึ่ง
เมื่อใช้ร่วมกัน จะช่วยป้ องกันสมองได้ดีที่สุด
ในอาหารของคนแถบทะเลเมดิเตอเรเนียนจะมีองค์ประกอบที่ช่วยลดการเกิดโรค
Alzheimer’s และ Parkinson’sได้ ในอาหารเหล่านั้น จะมีสารหลายชนิดที่ทาปฏิกริ ยาทั้งในแบบสะสม
และเสริ มพลัง ส่ วนใหญ่เป็ นสารที่กล่าวถึงในเอกสารนี้
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เราจะพบว่า ปั จจุบนั ได้มีการตื่นตัวในเรื่ อการใช้สารธรรมชาติในการป้ องกันรักษา
โรคอย่างกว้างขวาง รวมทั้งโรคร้ายแรงต่างๆที่เคยเชื่อกันว่าไม่มีทางรักษา
เราคงจะเห็นแล้วว่า การเสริ มพลังทางเคมีอาจจะเป็ นทั้งผลดีหรื อผลร้ายต่อร่ างกายก็
ได้ ขึ้นอยูก่ บั สารที่นามาใช้ร่วมกัน
มีขอ้ ที่ควรคิดคือ ผักผลไม้ต่างๆดูเหมือนจะเป็ นสิ่ งที่ธรรมชาติสร้างมาสาหรับมนุษย์
ซึ่ งมนุษย์ควรบริ โภค แต่ในทางตรงกันข้าม มนุษย์ที่ถูกสร้างมาสาหรับกินพืช (สังเกตุได้จากรู ปร่ าง
ของฟัน ลักษณะลาไส้ ฯลฯ) กลับหันไปนิยมบริ โภคเนื้ อสัตว์
ปัญหาจึงเกิดตามมามากมายให้เราต้องมาแก้ไขกันอย่างทุกวันนี้

